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ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 19273, 19354
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Α. Πάτση, σελ. 19273
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 19273, 19312, 19320,
19322, 19331, 19333, 19335, 19338, 19339, 19341, 19345,
19348, 19350, 19352, 19353, 19354

ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 2848 έως 2963,
σελ. 19273-19301
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
19302-19311
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας:
i. µε θέµα: «Αποζηµίωση και αµοιβή µελών των Ενόπλων Δυνάµεων που απασχολήθηκαν στο Καρά Τεπέ εν µέσω επιφυλακής», σελ. 19313
ii. µε θέµα: «Στελέχη ενόπλων δυνάµεων που έχουν την επιµέλεια ΑµΕΑ», σελ. 19315
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Εφαρµογή απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου
περί εξίσωσης των ορίων ηλικίας (συνταξιοδότησης) µεταξύ
ανδρών και γυναικών µε ανήλικα µέχρι την 31-12-2010 παιδιά», σελ. 19317
ii. µε θέµα: «Το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας», σελ. 19319
γ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Θα προστατευτούν τα αναδροµικά των συνταξιούχων από κατασχέσεις
και συµψηφισµούς µε οφειλές;», σελ. 19322
δ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i. µε θέµα: «Ξενοδοχείο µε πισίνα το όραµα της Κυβέρνησης
για τα ιστορικά µνηµεία», σελ. 19323
ii. µε θέµα: «Τα προβλήµατα της φοιτητικής στέγης», σελ.
19326
iii. µε θέµα: «Οι συνθήκες στέγασης, συγχρωτισµού και καθαριότητας στη Δυτική Αθήνα δεν επιτρέπουν την στοιχειώδη
προστασία από τον Κορωνοΐό, σελ. 19330
iv. µε θέµα:« Άµεση στελεχιακή υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων», σελ. 19328
ε) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε
θέµα: «Ολοκλήρωση διαδικασιών παραχώρησης του πάρκου
Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρµατος) Αγίου Δηµητρίου Αττικής
στον Δήµο Αγίου Δηµητρίου», σελ. 19332
4. Συζήτηση της µε αριθµό 16/9/26-2-2020 επίκαιρης επερώτησης είκοσι (20) Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, µε θέµα: «Οι κοµµατικές
σκοπιµότητες που εξυπηρετούν οι πολλαπλές ταχύτητες για
τις κρίσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων του «επιτελικού» κράτους της Νέας Δηµοκρατίας», σελ. 19334-19354

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 19319, 19320, 19322, 19323,
19329, 19331, 19332, 19333
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 19273, 19312, 19348, 19350,
19352, 19353, 19354
ΖΑΧΑΡΑΚΗ Σ.,
σελ. 19331
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 19350, 19352
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 19320, 19322
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 19335, 19338, 19339, 19341,
19345

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίαςΕνσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας της (ΕΕ)
2018/843 (L156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/2177 (L334)», σελ. 19273

σελ. 19317-19333
σελ. 19273-19317, 19347-19355
σελ. 19334-19347

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 19322, 19323
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 19323, 19324, 19330, 19331
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 19322, 19323
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 19318, 19319, 19320, 19321,
19322
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 19326, 19327
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 19324, 19325, 19326, 19327,
19329, 19330
ΖΑΧΑΡΑΚΗ Σ. ,
σελ. 19331, 19332
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 19319, 19320, 19321, 19322
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 19318, 19319
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. ,
σελ. 19332, 19333
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. ,
σελ. 19333
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 19313, 19314, 19315, 19317
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 19315, 19316
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 19328, 19329, 19330
ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,
σελ. 19313, 19314
Γ. Επί της επίκαιρης επερώτησης:
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 19350
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 19336
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ. 19338, 19339
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 19348, 19349
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 19343, 19345, 19352, 19353,
19354
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
σελ. 19335
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 19346, 19347, 19353, 19354
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 19342
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 19340, 19341
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 19334, 19351
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 19339, 19340
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 19351
ΜΠΟΥΓΑΣ Ι. ,
σελ. 19347
ΠΟΥΛΑΣ Α. ,
σελ. 19341
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ.,

σελ. 19347

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΖ’
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 2 Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 1-10-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΙΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
1ης Οκτωβρίου 2020, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο:
Πρώτον, των σχεδίων νόµου:
α. «Κύρωση της Συµφωνίας Απόκτησης και Αµοιβαίας Εξυπηρέτησης (Εφαρµοστική Διευθέτηση) µεταξύ του Υπουργείου
Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών εκπροσωπούµενου από την
Υπηρεσία Αµύνης Διοικητικής Μέριµνας-Ενέργειας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας εκπροσωπούµενου από την Ελληνική Πολεµική Αεροπορία σχετικά µε
τον αµοιβαίο εφοδιασµό καυσίµων».
β. «Κύρωση της Συµφωνίας Απόκτησης και Αµοιβαίας Εξυπηρέτησης (Εφαρµοστική Διευθέτηση) µεταξύ του Υπουργείου
Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών εκπροσωπούµενου από την
Υπηρεσία Αµύνης Διοικητικής Μέριµνας-Ενέργειας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας εκπροσωπούµενου από το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό σχετικά µε τον

αµοιβαίο εφοδιασµό καυσίµων».
Δεύτερον, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Β’
και Μέρος Κοινοβουλευτικό».)
Κατ’ αρχάς, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις:
Ο Βουλευτής του Νοµού Γρεβενών κ. Ανδρέας Πάτσης ζητεί
άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό κατά την περίοδο 4
έως 7 Οκτωβρίου 2020. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α’139) για την πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας- Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας της (ΕΕ) 2018/843
(L156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L334)».
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα, τα
ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αναφορών.
Σας διαβάζω την επιστολή από τη Γενική Γραµµατεία Νοµοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων για τις σηµερινές ερωτήσεις: «Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε σχετικά µε τη
συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής:
Οι υπ’ αριθµόν 1075/25-9-2020 και 1085/28-9-2020 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Οι υπ’ αριθµόν 1073/23-9-2020 και 1079/28-9-2020 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση.
Η υπ’ αριθµόν 1074/25-9-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Η υπ’ αριθµόν 1084/28-9-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Σοφία Ζαχαράκη.
Οι υπ’ αριθµόν 1076/25-9-2020, 1083/28-9-2020 και 1086/28-92020 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ Βασίλειο Διγαλάκη.
Τέλος, η υπ’ αριθµόν 6896/28-5-2020 ερώτηση η οποία γίνεται
κατ’ άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, θα
απαντηθεί από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Δηµήτριο Οικονόµου.».
Αυτές είναι οι επίκαιρες ερωτήσεις.
Αµέσως µετά θα γίνει η συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης
του Κινήµατος Αλλαγής.
Παρακαλώ να µου επιτρέψετε να κάνω ένα µικρό διάλειµµα για
τρία λεπτά.
Σας ευχαριστώ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΖ’ - 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

(META TH ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα ξεκινήσουµε µε τις δύο επίκαιρες ερωτήσεις προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1075/25-9-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Δυτικής Αττικής του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεώργιου Τσίπρα
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Αποζηµίωση και
αµοιβή µελών των Ενόπλων Δυνάµεων που απασχολήθηκαν στο
Καρά Τεπέ εν µέσω επιφυλακής».
Κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση αφορά την αποζηµίωση και αµοιβή µελών των Ενόπλων Δυνάµεων που απασχολήθηκαν στο Καρά Τεπέ εν µέσω επιφυλακής. Πριν απ’ αυτό στο
µεταξύ το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί
ποσό 15 εκατοµµυρίων ευρώ ως έκτακτη οικονοµική ενίσχυση
για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων. Προφανώς χαιρετίζουµε την κίνηση αυτή.
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο Πρωθυπουργός
κ. Μητσοτάκης σε ένα διήµερο στη Διεθνή Έκθεση δεν έκανε
καµµία απολύτως αναφορά για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, ενώ αναφέρθηκε στα ζητήµατα των Ενόπλων Δυνάµεων.
Έπρεπε πρώτα να περάσει µια ολόκληρη εβδοµάδα µετά την τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πάλι
θα το χαιρετίσουµε.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων εξαρτάται κατά προτεραιότητα από το ανθρώπινο δυναµικό και συνεπώς η πολιτεία οφείλει σταθερά να
ανταποκρίνεται στην ανάγκη στήριξης του προσωπικού και όχι
µόνο εκτάκτως. Απαιτείται συνεπώς ένας συνολικός σχεδιασµός
επί όλων των ρυθµίσεων που θα εξασφαλίζουν την επιτέλεση της
δύσκολης αποστολής τους µε όρους αξιοπρέπειας.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τους τελευταίους µήνες υπήρξε εξαιρετικά µεγάλη πίεση στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων.
Υπάρχουν πολλά στελέχη που δεν έχουν πάρει ούτε µία µέρα
άδεια, ενώ πρόκειται για προσωπικό το οποίο προσφέρει τα µέγιστα όχι µόνο στην εθνική άµυνα, αλλά και σε φωτιές, πληµµύρες, κοινωνική αρωγή, µεταναστευτικό και ιδιαίτερα βέβαια µε
τις τελευταίες επιφυλακές λόγω της ελληνοτουρκικής κρίσης.
Αυτό το προσωπικό θα πρέπει να έχει µια διαφορετική αντιµετώπιση. Θα ήταν θλιβερό αυτό που έγινε µε τους υγειονοµικούς που στην αρχή τους χειροκροτούµε και αµέσως µετά τους
ξεχνάµε, αν δεν φτάνουµε κιόλας στην αντιµετώπιση µε γκλοµπς,
όπως πριν από λίγες µέρες- να επαναληφθεί και στον χώρο των
Ενόπλων Δυνάµεων.
Θα πρέπει εδώ να σηµειώσω ότι επί δεκατέσσερις µήνες η Νέα
Δηµοκρατία δεν είχε κάνει απολύτως καµµία παρέµβαση για το
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων. Και εµείς είχαµε χρησιµοποιήσει τον στρατό για τα ζητήµατα του προσφυγικού. Παρ’ όλα
αυτά αυτό ήταν σε περιόδους που ακόµα δεν είχε συγκροτηθεί
όπως έπρεπε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Αυτό πλέον συγκροτήθηκε. Το διαλύσατε, το ξανασυστήσατε και άρα οι λειτουργίες και οι εργασίες που θα έπρεπε να κάνουν άλλα Υπουργεία
και άλλο προσωπικό επιτελούνται από τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Παράλληλα, σε έκτακτες συνθήκες, που πραγµατικά χρειάζεται ο στρατός, όπως στην πρόσφατη πληµµύρα στην Καρδίτσα,
δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε.
Τέλος, υπάρχει το θέµα της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης για τις νυχτερινές αποζηµιώσεις.
Έρχοµαι, λοιπόν, στα ερωτήµατα σχετικά µε το Καρά Τεπέ και
ερωτώ εάν θα δοθεί ειδική αποζηµίωση στο στρατιωτικό προσωπικό ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης και εφόσον από τα στοιχεία της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» αποκαλύπτεται ότι ο θα δεσµευτεί ο χώρος
του Καρά Τεπέ επί µακρόν και εφόσον ο χώρος ανήκει στη στρατιωτική διοίκηση αν θα απασχοληθεί στη δοµή το προσωπικό του
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στρατού είτε για εργασίες είτε για τη φύλαξη του χώρου.
Δεύτερον, στο Καρά Τεπέ εργάστηκε προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάµεων πέρα των πέντε ηµερών και χωρίς να δοθούν οι απαλλαγές που δικαιούται το προσωπικό τις αµέσως επόµενες µέρες.
Γιατί δεν µερίµνησε η διοίκηση των Ενόπλων Δυνάµεων να υπάρξουν εφεδρείες; Είναι στην πρόθεση του Υπουργείου να προβλεφθεί στο άµεσο µέλλον ειδική αµοιβή για κάθε ηµέρα πρόσθετης
απασχόλησης µελών των Ενόπλων Δυνάµεων, λόγω έκτακτων
συνθηκών;
Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αποζηµιώνονται ως περιοδική απασχόληση, αλλά το στέλεχος απαλλάσσεται κατά κανόνα και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες από την υποχρέωση
προσέλευσης στην εργασία την τρέχουσα ή τις προσεχείς εβδοµάδες. Τηρήθηκε το παραπάνω µέσο επιφυλακής σαράντα ηµερών για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Είναι πολλά ερωτήµατα, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να φτάσουν τρία λεπτά, αν και επιφυλάσσοµαι.
Πριν συζητήσουµε για άδειες και επιδόµατα, θα ήθελα να εκφράσω από αυτό το Βήµα την ευαρέσκειά µου για τη συνολική
απόδοση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων κατά την αντιµετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που ανέκυψαν στην πρόσφατη κυλιόµενη -θα έλεγα- κρίση και κλιµακούµενη ένταση µε
την Τουρκία.
Ευτυχώς που αυτοί οι άνθρωποι κινητοποιήθηκαν. Η κινητοποίηση ήταν καθολική σε όλο το µήκος και πλάτος των Ενόπλων
Δυνάµεων και στους τρεις κλάδους. Κινητοποιήθηκε βέβαια και
αναπτύχθηκε ο στόλος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο,
αλλά το σύνολο των Ενόπλων Δυνάµεων και το προσωπικό υποστήριξης του στόλου και τα στελέχη της Πολεµικής Αεροπορίας
και του Στρατού Ξηράς έκαναν µία άνευ κυριολεκτικά προηγουµένου κινητοποίηση, υπερασπιζόµενοι βέβαια επιτυχώς τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα στην ξηρά, τη θάλασσα και στον αέρα.
Όσον αφορά τώρα τα ερωτήµατα που τέθηκαν, πρώτον, ένα
σύντοµο σχόλιο για τις καταστροφές της Καρδίτσας και τη συµµετοχή των Ενόπλων Δυνάµεων. Δεν έχετε σωστή πληροφόρηση.
Την Τρίτη, µετά το Σαββατοκύριακο των καταστροφών, είχε µεταβεί ο Πρωθυπουργός στην Καρδίτσα. Ήδη οι Ένοπλες Δυνάµεις είχαν κινητοποιηθεί. Μηχανήµατα είχαν διατεθεί για τη
συνδροµή της τοπικής κοινωνίας στην πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί παρά, τις εκτεταµένες πληµµύρες και ζηµιές. Είχε
αποφασιστεί, σε συνεννόηση µε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
η διάθεση δύο κινητών γεφυρών, των γεφυρών «Μπέιλι». Θα
χρειαστούν µάλλον περισσότερες, αλλά είµαστε σε συνεννόηση
ώστε να βρούµε τον αριθµό που απαιτείται τελικά, παρότι τα
µέσα δεν είναι ανεξάντλητα, όπως καταλαβαίνετε.
Φυσικά, έχει αναληφθεί εκ µέρους των Ενόπλων Δυνάµεων και
µέσα από τις δοµές της Πρώτης Στρατιάς η σίτιση κάποιων πληµµυροπαθών µε –εξακόσιες πενήντα την πρώτη µέρα- χίλιες µερίδες την ηµέρα, έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να µπορέσουν
κάπου σε αυτήν τη δύσκολη ώρα να υποστηριχθούν. Πριν την
επίσκεψη του Πρωθυπουργού την Τρίτη είχαν αποφασιστεί αυτά.
Εποµένως, το να έρχεται µετά από µια βδοµάδα περίπου ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να λέει ότι «έπρεπε η
Κυβέρνηση να κάνει ό,τι κάναµε εµείς, να διαθέσουµε τον
στρατό», δεν καταλαβαίνω τι νόηµα έχει, αφού ο στρατός ήδη
είχε διατεθεί στις υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας.
Υπάρχουν ζητήµατα οικονοµικής και διοικητικής φύσεως που
έχουν απαντηθεί άλλωστε εγγράφως και σε πολλές παραπλήσιες
ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί από συναδέλφους όλων των παρατάξεων.
Το πρώτο ερώτηµα, αν δεν κάνω λάθος, είναι αν τηρήθηκε το
σαραντάωρο κατά τη διάρκεια της επιφυλακής. Μα, αν µια επιφυλακή αυτού του τύπου µε παρούσες συγκεκριµένες απειλές
ασφάλειας έναντι της χώρας αντιµετωπίζεται µε όρους εργασιακού οκταώρου, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καν νόηµα να το απαντήσω. Επιφυλακή σε διάρκεια εικοσιτετράωρης βάσης για όσο
χρειαστεί, όσο χρειάστηκε. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρά-
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τησε σε όλο το σύνολο του στρατεύµατος.
Από εκεί και πέρα έγινε νέα δοµή στο Καρά Τεπέ. Ξέρετε καλά
ότι, βάσει νόµου, η συνδροµή του Υπουργείου στη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης είναι η διεύθυνση και ο συντονισµός πάντα
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και
Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης, λοιπές δηµόσιες υπηρεσίες, κοινωνικοί φορείς κ.λπ.- των προσφυγικών ροών αποκλειστικά όµως σε ό,τι αφορά διαµονή, σίτιση και υγειονοµική
περίθαλψη προσφύγων και µεταναστών. Αυτά είναι τα όρια της
εµπλοκής των Ενόπλων Δυνάµεων.
Στην προκειµένη περίπτωση υπήρξε εµπρησµός µιας δοµής
φιλοξενίας, έκνοµες πράξεις από άτοµα που ήδη έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, χιλιάδες πρόσφυγες και
µετανάστες που βρέθηκαν να περιφέρονται ανεξέλεγκτοι στη
Λέσβο µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την ασφάλεια του νησιού.
Όπως καταλαβαίνετε κάτι έπρεπε να γίνει.
Ήταν επιβεβληµένο να στηθεί άµεσα µια νέα, προσωρινή άλλα
νέα, δοµή από το πουθενά. Και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο στρατός µετά από σχετική αίτηση για συνδροµή των
αρµοδίων Υπουργών κλήθηκε σε δράση και έφερε σε πέρας
αυτό το έργο διαρκούσης της επιφυλακής.
Μιλάτε για µεταφορά προσωπικού από άλλες µονάδες, αλλά
εκείνη την ώρα εξελίσσονταν επιχειρήσεις σε πραγµατικό χρόνο
και όχι σε µορφή άσκησης. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατο να προχωρήσουµε σε µεταφορά και
ανακατάταξη δυνάµεων. Έπρεπε να το κάνουµε µε το υπάρχον
στη Λέσβο προσωπικό και αυτό ανταποκρίθηκε. Το συγχαίρω γι’
αυτή του την αυταπάρνηση, αλλά και την αποτελεσµατικότητα
στην εκτέλεση του έργου.
Ήρθαν οι φαντάροι. Είχε εξασφαλιστεί βέβαια, µετά από δική
µου συνεννόηση µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η παροχή ασφάλειας στον χώρο, διότι υπήρχαν εντάσεις µε στοιχεία
της τοπικής κοινωνίας. Έφεραν σε πέρας την αποστολή τους.
Δούλεψαν τρία µερόνυχτα για να στήσουν τις σκηνές της νέας
προσωρινής δοµής.
Ως προς τα οικονοµικά ζητήµατα και το θέµα αποζηµίωσης
υπερωριακής απασχόλησης, θέλω να πω ότι το µισθολογικό των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων είναι ειδικό. Ως κριτήριο αµοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής µισθολογικής µεταχείρισης
στελεχών. Εποµένως, προς τούτο χορηγεί επίδοµα ιδιαιτέρων
συνθηκών εργασίας σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης
φύσης των καθηκόντων τους και της απασχόλησής τους, χωρίς
ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού. Οι συνθήκες απ’ ό,τι καταλαβαίνετε είναι ειδικές. Ήταν πολύ ειδικές το προηγούµενο διάστηµα.
Στο πλαίσιο αυτό χορηγείται σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων που υπηρετούν στη νήσο Λέσβο µηνιαίο επίδοµα 100 ευρώ
λόγω ιδιοµορφίας της περιοχής, της υψίστης επιχειρησιακής
ετοιµότητας στην οποία πρέπει να βρίσκονται και τα επιπρόσθετα καθήκοντα που προκύπτουν για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Έχει εκδοθεί σχετική ΚΥΑ για τον καθορισµό
του ανωτάτου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης.
Είναι προφανές ότι µέχρι σήµερα η άρνηση του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργείου Οικονοµικών για την υπογραφή αυτής της
ΚΥΑ έχει να κάνει µε τις δηµοσιονοµικές συνθήκες και δυσκολίες
και την υποχρέωση διαφύλαξης του εκάστοτε εκτελούµενου
προϋπολογισµού. Στο πλαίσιο, όµως, διαρκούς µέριµνας για το
προσωπικό, όπως καταλαβαίνετε, βούλησή µας, βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι η άµεση προώθηση νεότερου σχεδίου ΚΥΑ για να ρυθµιστεί αυτό το θέµα. Αναπόφευκτα
πρέπει να συνεννοηθούµε µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Στην περίπτωση αυτή που θίξατε, σωστά, της επιπλέον καταβολής οικονοµικής ενίσχυσης στο προσωπικό που διαχειρίστηκε
την κρίση και ενεπλάκη ενεργά στην κρίση σε όλους τους κλάδους, καθ’ όλο αυτό το τελευταίο διάστηµα, υπήρξε η σχετική
συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, αφού το Υπουργείο
Οικονοµικών αναγνωρίζει, όπως όλη η Κυβέρνηση και όλη η κοινωνία, την υπέροχη συµβολή των Ενόπλων Δυνάµεων στην απόκρουση της απειλής και την εκτόνωση της κρίσης. Ελπίζω αυτό
βέβαια να διαρκέσει, αλλά αυτό είναι µια άλλη συζήτηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι θεσµικά έχει αναγνωριστεί η
ιδιαιτερότητα της προσφερόµενης εργασίας από τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων. Από εκεί και πέρα συνεργαζόµαστε στενά
µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξαντλώντας τα περιθώρια.
Τα περιθώρια δε είναι ανεξάντλητα. Σε κάθε περίπτωση ό,τι αποφασιστεί περνάει από τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο είναι εν τέλει αρµόδιο για την καταβολή
επιδοµάτων και ενισχύσεων και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων.
Τέλος, από την πλευρά του ΥΠΕΘΑ και της στρατιωτικής υπηρεσίας για να καταδείξουµε το πραγµατικό ενδιαφέρον για το
προσωπικό που πασχίζει σε δύσκολες συνθήκες, αποφασίσαµε
να προχωρήσουµε στη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής αποζηµίωσης στο σύνολο των εµπλεκοµένων και διατιθεµένων στελεχών της 98 ΑΔΤΕ, της µονάδας αυτής της Λέσβου, για κάθε µέρα
που συµµετείχαν στην οργάνωση, εκτέλεση και εποπτεία δηµιουργίας του νέου προσωρινού ΚΥΤ, εκεί στη Λέσβο, ως ελάχιστη
αναγνώριση του έργου τους.
Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Με µέριµνα του ΓΕΣ και
έχουν δοθεί οι σχετικές εντολές για να υποστηριχθεί το προσωπικό σε αυτήν την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε. Κανείς, ιδίως
στο Υπουργείο, δεν αµφισβητεί ότι καταβλήθηκε µεγάλη προσπάθεια. Είναι εύλογο να υπάρξει έστω και η ελάχιστη έµπρακτη
αναγνώριση και αυτή γίνεται µε την καταβολή αυτού του οικονοµικού βοηθήµατος.
Παράλληλα -τα διοικητικά µέτρα θα τα αναλύσω στη δευτερολογία µου, γιατί ήδη µακρηγορώ-, στο στρατιωτικό προσωπικό
που µετακινήθηκε για την εκτέλεση λόγω υπηρεσίας -από την
έδρα της µονάδας τους, που είναι µεγαλύτερη των εξήντα χιλιοµέτρων απόσταση-, καταβλήθηκαν βέβαια και οδοιπορικά έξοδα,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη νοµοθεσία.
Τα υπόλοιπα, δηλαδή τα διοικητικά, άδειες κ.λπ., θα έχω την
ευκαιρία να τα αναπτύξω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο
υπήρχε κάποιος Ιταλός στρατηγός, ονόµατι
Cadorna, που
άφησε αρνητικά το όνοµά του στην ιστορία, επειδή εξεγέρθηκαν
τα στρατεύµατά του. Γιατί εξεγέρθηκαν; Διότι, ενώ τα στρατεύµατα ήταν διατεθειµένα να υποστούν το καθετί µπροστά στο µέτωπο του πολέµου και να υποστούν κάθε κακουχία που επιφέρει
ο πόλεµος, εξεγέρθηκαν όταν αντιλήφθηκαν ότι η ηγεσία του
στρατεύµατος δεν µεριµνούσε για τα στοιχειώδη, όπως σίτιση
και στέγαση των στρατιωτών, εξ ου και ο «Καντορνισµός».
Είναι γνωστά τα παράπονα των στρατιωτικών, ειδικά για την
περίπτωση του Καρά Τεπέ, ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη µέριµνα
από την πλευρά της ηγεσίας του στρατεύµατος για ορισµένα ζητήµατα. Θα πρέπει αυτό να µην επαναληφθεί.
Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέµα και αφορά την εφαρµογή
µε κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 127 του ν.4472/2017,
σχετικά µε τις νυκτερινές ώρες εργασίας, για το οποίο αν θυµάµαι κάποια στιγµή κι εσείς εκφραστήκατε θετικά. Έχει, όµως, περάσει ενάµισης χρόνος από τις 7 Ιουλίου του 2019 και δεν έχει
γίνει τίποτα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Κίνδυνος εξέγερσης του στρατεύµατος, λόγω δυσαρέσκειας
από τις παροχές της ηγεσίας, σας διαβεβαιώ δεν υπάρχει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Δεν υπονόησα κάτι τέτοιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αντιθέτως, το στράτευµα είναι απολύτως συντεταγµένο,
συνειδητοποιηµένο, όσον αφορά την κρισιµότητα της αποστολής
του και νοµίζω ότι όλη η κοινωνία παραδέχεται, ασφαλώς κι εµείς
εδώ, στο Σώµα, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα στελέχη, άνδρες,
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γυναίκες, αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί, οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων σε όλη τη βάση της πυραµίδας της ιεραρχίας, υπερβάλλουν εαυτούς προκειµένου η Ελλάδα να έχει αυτήν την οµπρέλα
ασφαλείας και να αντιµετωπίζει επιτυχώς προκλήσεις και απειλές
στην ασφάλειά της.
Σας είπα τα σχετικά µε την έκτακτη αποζηµίωση, τόσο στο σύνολο των στελεχών και των τριών κλάδων που ενεπλάκησαν και
κινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης έντασης, αλλά
και όσον αφορά τα στελέχη της συγκεκριµένης µονάδας εκεί στη
Λέσβο, που κλήθηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες να λύσουν
ένα πρόβληµα ταχύτητας και αποτελεσµατικότητας και όπως
γνωρίζουν να κάνουν, εξετέλεσαν µε επιτυχία το καθήκον τους
και έφτιαξαν αυτήν την προσωρινή δοµή.
Από εκεί και πέρα όσον αφορά τα διοικητικά µέτρα -δηλαδή
κάποιες διευκολύνσεις που µεταφράζονται κυρίως σε άδειες ως
αναγνώριση αυτής της παρασχεθείσης υπηρεσίας, αυτής της
σκληρής εργασίας που έγινε-, τα προβλεπόµενα στην υφιστάµενη Υπουργική Απόφαση ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα
και οξέα κοινωνικά προβλήµατα, εφαρµόζονται στο ακέραιο.
Ειδικότερα για τους στρατιωτικούς που εκτελούν εικοσιτετράωρη υπηρεσία, προβλέπεται και χορηγείται απαλλαγή την επόµενη εργάσιµη µέρα, ενώ αυτοί που εκτελούν υπηρεσία
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσηµες αργίες, δικαιούνται και τους χορηγείται απαλλαγή κατά οποιαδήποτε µέρα εντός
της επόµενης εβδοµάδας.
Εδώ, η διοίκηση της 98 ΑΔΤΕ, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες
συνθήκες εργασίας του προσωπικού της και συνεκτιµώντας το
σύνολο των αναγκών του, έλαβε και παρείχε κάθε αναγκαίο διοικητικό µέτρο, όπως απαλλαγές υπηρεσιών προκειµένου να εκτελεστεί πλήρως και επιτυχώς η ανατεθείσα αποστολή, χωρίς να
επηρεαστεί καθόλου -γιατί και αυτό είναι ένα σηµείο, µια παράµετρος που πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν-, η ύψιστη επιχειρησιακή
ετοιµότητα, στην οποία είχε τεθεί ο συγκεκριµένος σχηµατισµός,
λόγω της γενικότερης, αλλά και της ειδικότερης κατάστασης στη
Λέσβο εκείνες τις µέρες.
Εµείς προχωρήσαµε λίγο πιο κάτω παρά το γεγονός, όπως
σας είπα, ότι σε επίπεδο µονάδας είχαν ληφθεί οι σωστές αποφάσεις για την ελάφρυνση του προσωπικού που συµµετείχε.
Αποφασίσαµε, µαζί µε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, καθώς έγινε
σχετική συνεννόηση µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, του Αρχηγού
του ΓΕΕΘΑ και του Αρχηγού του Στρατού, την απονοµή στο σύνολο του προσωπικού της 98 ΑΔΤΕ, της συγκεκριµένης µονάδας
που είχε εµπλοκή στη συγκεκριµένη αποστολή, της ηθικής αµοιβής, τα λεγόµενα συγχαρητήρια. Είναι µια συµβολική, αν θέλετε,
αναγνώριση της συµβολής τους.
Όπως σας είπα, έγινε προσωπική συνεννόηση µεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, µεταβιβάστηκε το αίτηµα στην ιεραρχία µέχρι τη διοίκηση µονάδας και ζητήσαµε να υπάρξει
θετική αντιµετώπιση όλων αυτών που ενεπλάκησαν και θα γίνει.
Τέλος, θα µου επιτρέψετε να επισηµάνω κλείνοντας ότι η µέριµνά µας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων είναι δεδοµένη και διαρκής, γιατί, όπως σας είπα, το έµψυχο δυναµικό των
Ενόπλων Δυνάµεων είναι ο πραγµατικός πολλαπλασιαστής
ισχύος. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες,
χειρίζονται τα οπλικά συστήµατα, αυτοί στελεχώνουν τις µονάδες, αυτοί απλώνουν την οµπρέλα ασφαλείας προασπίζοντας τα
κυριαρχικά µας δικαιώµατα και κυρίως όντας άγρυπνοι φρουροί
σε όλο το µήκος των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της
χώρας.
Άρα αυτό τους το αναγνωρίζουµε και στον βαθµό που µας δίνεται η δυνατότητα, το επιβραβεύουµε, όσο µπορούµε. Έχουµε
καταβάλει ειδικά επιδόµατα και στο παρελθόν, γι’ αυτούς για παράδειγµα που είχαν εµπλακεί στη διαχείριση της κρίσης του
Έβρου τον περασµένο Μάρτιο και Απρίλιο. Συνεχίζουµε εκεί
όπου απαιτείται, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, εκεί όπου έχουµε τη
δυνατότητα να δίνουµε αυτές τις µικρές, αλλά και συµβολικές
και αναµφισβήτητα σηµαντικές για τα στελέχη που εργάζονται καθώς στο τέλος της ηµέρας είναι εργαζόµενοι σε µια εργασία
πολύ ειδικής και εθνικά κρίσιµης φύσης εργασία- ανάσες ή τα
βοηθήµατα ή τις ευχέρειες, τις µικρές υποστηρίξεις που µπο-
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ρούµε και όπως απαιτείται σύµφωνα και µε τις δυνατότητές µας.
Και πάλι σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε τον κ. Τσίπρα και τον κύριο Υπουργό.
Περνάµε στη δεύτερη µε αριθµό 1085/28-9-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Παπαναστάση
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Στελέχη ενόπλων
δυνάµεων που έχουν την επιµέλεια ΑΜΕΑ».
Κύριε Παπαναστάση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα
που σας θέτουµε σήµερα, το οποίο αν θέλετε αποτελεί και ταυτόχρονα πρότασή µας, µεταφέρει την απόγνωση αριθµού στρατιωτικών, οι οποίοι από τη µια έχουν την ευθύνη φροντίδας
ατόµων µε ειδικές ανάγκες κaι από την άλλη, τουλάχιστον στον
βαθµό που αυτό εξαρτάται από τη στρατιωτική υπηρεσία, δεν
τους δίνεται η δυνατότητα να είναι συνεπείς απέναντι σε αυτήν
την ευθύνη που µε τη θέλησή τους έχουν αναλάβει, δηλαδή τη
φροντίδα ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Αναφερόµαστε σε στρατιωτικούς που έχουν ανήλικο τέκνο, το
οποίο είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες, στρατιωτικούς που έχουν
την επιµέλεια ατόµου που είναι ΑΜΕΑ κατόπιν δικαστικής απόφασης, στρατιωτικούς που έχουν σύζυγο που είναι ΑΜΕΑ και γυναίκες στρατιωτικούς που έχουν τέκνο µέχρι τη συµπλήρωση του
δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας αυτού.
Δεν είναι η πρώτη φορά που καταθέτουµε σχετικό ερώτηµα.
Σε απάντηση προηγούµενου ερωτήµατός µας, τη 12η Σεπτέµβρη
του 2019 ο Υφυπουργός κ. Στεφανής µάς ενηµέρωσε ότι όσοι
έχουν την επιµέλεια ΑΜΕΑ εκτελούν µόνο υπηρεσίες που δεν
απαιτούν διανυκτέρευση, απαλλάσσονται από τη συµµετοχή
τους σε ασκήσεις µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, καθώς
για τα ίδια άτοµα εφαρµόζεται µειωµένο ωράριο εργασίας.
Για ένα µικρό χρονικό διάστηµα µετά από αυτές τις αποφάσεις
είναι γεγονός ότι δεν υπήρξαν προβλήµατα. Πολύ σύντοµα,
όµως, φάνηκε ότι για κάποιες διοικήσεις η έννοια ασκήσεις εντάσσεται σε µια υποκειµενική ερµηνεία. Αρνούνται, δηλαδή, να
συµπεριλάβουν σε αυτές τις νυκτερινές ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται. Αποτέλεσµα είναι όσοι έχουν την επιµέλεια ΑΜΕΑ, να
µην δικαιούνται απαλλαγή. Υπ’ όψιν ότι οι νυχτερινές ασκήσεις
µπορεί να διαρκέσουν και όλη τη νύχτα.
Αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, τι σηµαίνει για κάποιον που
σε µια κατάσταση, την οποία δεν την έχει επιλέξει, αλλά απλά
του έτυχε -και ευχόµαστε να µην τύχει κάτι τέτοιο σε κανέναννα είναι αναγκασµένος ή να εγκαταλείψει τον άνθρωπο που
φροντίζει για να εκτελέσει την υπηρεσία του ή να πάρει κανονική
άδεια.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι και εσείς αντιλαµβάνεστε πως πρέπει να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε µια σκληρή συγκρουσιακή
διαδικασία που βιώνουν όσοι στρατιωτικοί έχουν την ευθύνη για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Από τη µια είναι η επαγγελµατική τους
συνέπεια και η θέλησή τους να την εκτελέσουν και από την άλλη
το τεράστιο βάρος της ηθικής ευθύνης απέναντι σε µια απολύτως εξαρτώµενη από αυτούς ανθρώπινη ύπαρξη.
Νοµίζουµε ότι δεν είναι πολύπλοκο να αποσαφηνιστεί οριστικά
µε νοµοθετική σας παρέµβαση ότι στην έννοια ασκήσεις συµπεριλαµβάνονται και οι νυχτερινές ασκήσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε συνάδελφε.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι σε επίπεδο γενικής αρχής
πρέπει οι οικογένειες στις τάξεις των οποίων βρίσκεται ως µέλος
ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες να υποστηρίζονται, από όπου και
αν προέρχονται ασφαλώς και αν οι οικογένειες αυτές έχουν να
κάνουν µε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Δεν υπάρχει καµµία
αµφιβολία επ’ αυτού.
Από την άλλη έρχοµαι σήµερα να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση αναρµοδίως, καθότι αρµόδιος είναι ο Υφυπουργός, ο κ.
Στεφανής, ο οποίος βρίσκεται στην ορκωµοσία των σµηνιτών
στην Τρίπολη, αλλά σεβόµενος ως πολιτική ηγεσία το θεσµό του
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κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν έχω κανέναν απολύτως ενδοιασµό να προσέλθω και να το συζητήσουµε.
Κύριε συνάδελφε, προέρχεστε από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων, εποµένως νοµίζω ότι γνωρίζετε τα βασικά θεσµικά και
νοµοθετικά. Πρώτον, δεν υφίσταται η ορολογία «νυχτερινή
άσκηση», υπάρχει «νυκτερινή εκπαίδευση». Κατά την εκτέλεση
ασκήσεων εθνικού διακλαδικού χαρακτήρα ενδέχεται να περιλαµβάνονται νυκτερινές δραστηριότητες.
Κατόπιν των ανωτέρω, µε την αναγραφή ασκήσεις στην οικεία
υπουργική απόφαση περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες
που εντάσσονται σε αυτή και αυτό το ζήτηµα έχει απασχολήσει,
µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το Υπουργείο και τα Γενικά
Επιτελεία εκτενώς. Χρήζει της προσοχής µας αυτό το µέρος στελεχών εις το οποίο αφορά το ζήτηµα αυτό.
Ας δούµε τι προβλέπει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο κατά το
µέρος που αφορά εκτέλεση υπηρεσιών που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και την απαλλαγή τους από συµµετοχή σε ασκήσεις.
Να µην µπω σε απαριθµήσεις ειδικές άρθρων και διατάξεων
νόµου, ας πω ότι καθορίζεται, βάσει αυτών των οικείων διατάξεων, ότι µεταξύ άλλων κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού
οι κάτωθι εκτελούν µόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συµµετοχή τους σε ασκήσεις,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη φύση των καθηκόντων τους κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του διοικητή της µονάδας υπηρεσίας.
Πρώτον, όσοι έχουν ανήλικο τέκνο ΑΜΕΑ, σε περίπτωση δε
συζευγµένων στρατιωτικών το ευεργέτηµα απολαµβάνει ο ένας
εκ των ανωτέρω εκτός αν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός,
οπότε αµφότεροι καθίστανται δικαιούχοι.
Δεύτερον, όσοι έχουν την επιµέλεια ΑΜΕΑ κατόπιν δικαστικής
απόφασης. Η επιµέλεια πρέπει να αποδεικνύεται µε κάποιο έγκυρο υψηλής τυπικής ισχύος δηµόσιο έγγραφο. Αυτή είναι η δικαστική απόφαση.
Για την υπαγωγή της εν λόγω διατάξεως ο ενδιαφερόµενος
υποβάλλει αναφορά προς τη µονάδα ή υπηρεσία που υπηρετεί,
επισυνάπτει φυσικά τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται σχετική εισήγηση στο οικείο Γενικό Επιτελείο, προκειµένου αυτό να
αποφασίσει σχετικά.
Ειδικά γονέας ανήλικου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιµέλεια τέκνου ΑΜΕΑ είτε εν τοις πράγµασι, κάτι που
πρέπει να διαπιστώνεται, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης
απαλλάσσεται από την εκτέλεση υπηρεσιών και συµµετέχει σε
ασκήσεις, εφόσον επιθυµεί. Τα σχετικά µε το θεσµό της δικαστικής συµπαράστασης ζητήµατα ρυθµίζονται βέβαια από τις οικείες διατάξεις του αστικού κώδικα. Να µην µπω τώρα σε µια
ανάλυση του τι σηµαίνει δικαστική συµπαράσταση για οικονοµία
χρόνου.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, να πω ότι από το πλέγµα αυτών των
διατάξεων προκύπτει ότι υφίσταται κανονιστικό πλαίσιο για την
εξαίρεση από τις υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση όσων
στελεχών έχουν τέκνο ΑΜΕΑ ή επιµελούνται βάσει δικαστικής
απόφασης ΑΜΕΑ, είτε έχουν οριστεί δικαστικοί συµπαραστάτες
είτε όχι. Άλλο θέµα αυτό.
Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή τους σε ασκήσεις, η απαλλαγή
απ’ αυτές είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, µόνο, όµως, για
τους γονείς ανηλίκου τέκνου ΑΜΕΑ και εφόσον ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιµέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγµασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης.
Από την άλλη, είναι µη υποχρεωτική για τη διοίκηση, η οποία
ωστόσο κατά την εξέταση του σχετικού αιτήµατος πρέπει να δικαιολογεί την τυχόν αρνητική της πράξη. Εποµένως, πρέπει να
υπάρχει δικαιολόγηση της αρνητικής πράξης από τη διοίκηση.
Με γνώµονα τη φύση των καθηκόντων των αιτούντων, να υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις. Αυτή είναι η νοµική διάσταση του
ζητήµατος. Έχει διασαφηνιστεί από σχετική γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και φυσικά η αλλαγή ολόκληρου του θεσµικού πλαισίου είναι πέρα από τις στενές αρµοδιότητες του ΥΠΕΘΑ.
Εµείς είµαστε έτοιµοι να συµµετέχουµε ενεργά και µε συγκεκριµένες προτάσεις προς τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία για
να διορθώσουµε ενδεχοµένως το θεσµικό αυτό πλαίσιο, το οποίο
νοµίζω όντως πρέπει να αποσαφηνιστεί και να είναι πιο συγκε-
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κριµένο και καθοριστικό, όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγών
αυτών οι οποίοι αποδεδειγµένα ως γονείς ή έχοντες την επιµέλεια έχουν στις τάξεις της οικογενείας τους ΑΜΕΑ.
Στη δευτερολογία µου -επιτρέψτε µου, δεν θα το αναπτύξω
τώρα- θα σας δώσω κάποια συγκεκριµένα αριθµητικά στοιχεία
που να αποδεικνύουν τόσο την έκταση του προβλήµατος, αλλά
και το πολύ ικανοποιητικό, κατά την άποψή µου, εύρος κάλυψης
αυτού του προβλήµατος από την ανταπόκριση των επιτελείων
στις περιπτώσεις που έχουν τεθεί ενώπιόν τους για την κρίση
τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Παπαναστάση,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πριν µπω στην
ουσία της δευτερολογίας νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να τονίσω
ότι το πρόβληµα το οποίο σήµερα συζητάµε έγινε γνωστό σε µας
από ένα έγγραφο της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών, της ΠΟΕΣ, του οποίου ήµασταν αποδέκτες, όπως
εξάλλου ήταν και το σύνολο των κοινοβουλευτικών κοµµάτων.
Το τονίζω αυτό, γιατί θεωρώ σηµαντικό ότι η ύπαρξη της συλλογικής δράσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, δηλαδή
της συνδικαλιστικής τους δράσης, εκφράζει µε ευθύνη και ωριµότητα τα προσωπικά τους προβλήµατα και διεκδικούν τη λύση
τους, επιδιώκοντας ταυτόχρονα και την εύρυθµη λειτουργία της
υπηρεσίας τους. Είναι πραγµατικά εντυπωσιακό και τους αξίζουν
συγχαρητήρια.
Τώρα, όσον αφορά την απάντησή σας, την άκουσα πολύ προσεκτικά, όπως την άκουσαν και την είδαν εκατοντάδες στρατιωτικοί στις τηλεοράσεις των ΚΨΜ των µονάδων τους κι αλλού. Θα
την δουν, επίσης, χιλιάδες µέσα από τα ειδικά site που θα αναµεταδοθεί.
Είναι σηµαντικό και θα ήθελα να σας πω ότι πραγµατικά αισθάνοµαι άβολα που είµαι αναγκασµένος σήµερα να προβάλω και
να στηρίξω το αυτονόητο, ότι οι άνθρωποι που βιώνουν την ευθύνη της φροντίδας ενός ατόµου µε ειδικές ανάγκες δεν έχουν
δύο επιλογές. Έχουν µία και µοναδική. Δυστυχώς γι’ αυτούς,
όταν η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων τους επιστρέφει µετά τη δουλειά στο σπίτι τους για ξεκούραση, αυτοί ξεκινούν µια νέα πορεία στον τροµακτικά δύσκολο δρόµο της
συνείδησής τους.
Για να γίνει κατανοητό το πόσο θολό είναι το τοπίο στις κατηγορίες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων που συζητάµε, θα
ήθελα να σας αναφέρω ένα πραγµατικά τραγελαφικό στοιχείο.
Άκουσα µε πολλή προσοχή την ανάγνωση των προβλέψεων.
Είναι πραγµατικά στοιχεία τα οποία είναι υπαρκτά. Εµείς δεν αναφερόµαστε σε αυτά. Αναφερόµαστε αν θέλετε στη θολότητα
αυτού του τοπίου.
Για παράδειγµα, οι στρατιωτικοί συµπαραστάτες ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, δηλαδή ειδικών κατηγοριών, έχουν βάσει νόµου
µειωµένο ωράριο κατά µία ώρα µε αποδοχές. Όµως είναι αρκετή
-και θέλω να το προσέξτε αυτό, κύριε Υπουργέ- η συµµετοχή
τους έστω και σε µία νυχτερινή εκπαίδευση -δεν θα παίξουµε µε
τις λέξεις νυκτερινή εκπαίδευση ή νυχτερινή άσκηση- όχι µόνο
να εκµηδενίσει το πλεονέκτηµα που τους δίνει o νόµος, αλλά
ακόµη και να ξεπεράσουν και το προβλεπόµενο σαραντάωρο.
Θέλω να πιστεύω ότι γίνεται αντιληπτό πως είναι αναγκαίο να
πάρετε πρωτοβουλίες και να τους απαλλάξετε από τις συγκρούσεις, στις οποίες τους οδηγούν είτε η ασάφεια ενός νοµοθετήµατος είτε και η µη κατανόηση από κάποιες διοικήσεις για το τι
βιώνει ένας συµπαραστάτης ατόµου µε ειδικές ανάγκες.
Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούµε σωστό -και πιστεύω ότι γίνεται κατανοητό και από την πλευρά σας- εν έτει 2020 να αφήνουµε στο έλεος και την καλή θέληση της κάθε διοίκησης την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η επίλυση αυτού του προβλήµατος, η οποία πραγµατικά εδράζεται σε κάποιες ασάφειες
νοµοθετικές δεν έχει καµµία οικονοµική επιβάρυνση για την υπηρεσία. Αφορά, εξάλλου, έναν όχι αρκετά σηµαντικό αριθµό στρατιωτικών.
Επίσης -και να είστε σίγουρος γι’ αυτό- θα ενισχύσει το πνεύµα
της µονάδας, στην οποία υπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι, µε όλα
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τα ευεργετικά αποτελέσµατα για τις προσµονές που έχει και ο
ελληνικός λαός από την αύξηση ισχύος αυτών των υπηρεσιών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν θα αµφισβητήσω την ουσία της ανάλυσής σας, κύριε
συνάδελφε. Άλλωστε, έχω διατελέσει ως Υφυπουργός Εργασίας,
αρµόδιος για την πρόνοια στα κοινωνικά Υπουργεία και ειδικά τα
προβλήµατα των ΑΜΕΑ τα είχαµε επεξεργαστεί τότε σε µία πάρα
πολύ δύσκολη συγκυρία. Ο Γιάννης Βρούτσης, που κάθεται
δίπλα µου, ήταν ο Υπουργός Εργασίας εκείνο το δύσκολο διάστηµα και θυµάται τις ατελείωτες ώρες που ασχολούµασταν µε
τα ζητήµατα αυτά, προκειµένου να επιλύσουµε όσα γινόταν, κατά
το δυνατόν.
Εδώ, όµως, δείτε και τη δική µου ανάλυση και ιδίως τα αριθµητικά στοιχεία που θα παραθέσω, για να δούµε κατά πόσον η
διοίκηση ενεργεί κατά το δοκούν, κατά βούληση, όπως της «καπνίσει», για να το πω λαϊκά, ή εάν έχει την τάση να συµµορφώνεται µε την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και εάν έχει τη διάθεση να
συνδράµει και να απαλύνει, αν θέλετε, απ’ αυτόν τον ειδικό
φόρτο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, τα οποία ανήκουν σε
αυτήν την κατηγορία.
Κατ’ αρχάς, η αποδοχή της γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους καθιστά τη γνωµοδότησή του υποχρεωτική. Γνωµοδότησε και ό,τι είπε οφείλουµε ως πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου, ως διοίκηση, να το ακολουθήσουµε.
Από εκεί και πέρα, η άρνηση ικανοποίησης του δικαιώµατος
χορήγησης διευκολύνσεων λόγω µη ρητής αλλά συναγόµενης
απόδοσης επιµέλειας δεν είναι ζήτηµα νοµοτεχνικό. Είναι ζήτηµα
πραγµατικό και συνδέεται µε την εν τοις πράγµασι εφαρµογή
ενός ήδη υπάρχοντος κανόνα.
Στην πραγµατικότητα, λοιπόν, τι συµβαίνει, τι ακριβώς γίνεται
στις Ένοπλες Δυνάµεις σε σχέση µε αυτό το πρόβληµα; Τα µεγέθη είναι µετρήσιµα και ακούστε τα για τα τελευταία τρία χρόνια.
Στις υπαγόµενες διευθύνσεις του ΓΕΕΘΑ έχουν αιτηθεί τις διευκολύνσεις αυτές είκοσι πέντε άτοµα. Εξυπηρετήθηκαν όλα,
100% ποσοστό. Στον Στρατό Ξηράς έγιναν εννιακόσες είκοσι έξι
αιτήσεις για υπαγωγή στη συγκεκριµένη κατηγορία. Διευκολύνθηκαν εννιακόσια εννέα στελέχη. Ποσοστό εξυπηρετηθέντων
98%. Στο Πολεµικό Ναυτικό είχαµε εκατόν εξήντα έξι αιτήσεις.
Εγκρίθηκαν οι εκατόν εξήντα µία. Εκατόν εξήντα ένα στελέχη,
τελικά, βοηθήθηκαν. Ποσοστό εξυπηρετηθέντων 96,99%. Στην
Πολεµική Αεροπορία περιήλθαν στο ΓΕΑ εκατόν τέσσερις αιτήσεις και εγκρίθηκαν οι ενενήντα εννέα. Ποσοστό εξυπηρετηθέντων 94%.
Εποµένως, εδώ από την πραγµατικότητα αποδεικνύεται ότι τα
αιτήµατα για απαλλαγή από νυχτερινές εκπαιδεύσεις, ασκήσεις
-εντάξει, συµφωνώ, δεν θα έχει αντιδικήσουµε για την ορολογίακατά συντριπτικό ποσοστό ικανοποιούνται.
Κατανοώ τη διάθεση της ΠΟΕΣ να αναδειχθεί ένα ζήτηµα,
αλλά αυτό το ζήτηµα -επιτρέψτε µου να εκφράσω την ταπεινή
µου άποψη- µε αυτά τα συντριπτικά ποσοστά ικανοποίησης
αυτών των αιτηµάτων από τα επιτελεία, δεν θα έλεγα ότι θα ήταν
ζήτηµα ύψιστης προτεραιότητας. Θα µου πείτε, ένας να µην ικανοποιηθεί, υπάρχει θέµα. Το βλέπω. Καταλαβαίνετε, όµως, από
την άλλη πλευρά, ότι εδώ ικανοποιείται η συντριπτική πλειοψηφία
των αιτηµάτων.
Άρα η διοίκηση, τα Γενικά Επιτελεία, εν προκειµένω, έχουν
καλή διάθεση να βοηθήσουν. Θα έλεγα ότι έχουν πάρα πολύ
καλή διάθεση να βοηθήσουν. Και τα ζητήµατα που αφορούν το
προσωπικό, όλα τα ειδικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει -και
αυτό είναι ένα πάρα πολύ ειδικό και πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία επ’ αυτού- πραγµατικά τα
βλέπουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον. Και αποδείχθηκε από το ποσοστό, θα έλεγα, ανταπόκρισης.
Τέλος, να πω ότι εάν απορριφθεί η σχετική αίτηση του στελέχους, υπάρχει πάντα βάσει της κείµενης νοµοθεσίας το δικαίωµα
στον στρατιωτικό να ασκήσει εντός δεκαπέντε ηµερών από την
κοινοποίηση της πράξης αυτών ενδικοφανή προσφυγή για την
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εξέταση του αιτήµατος σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από την
διακλαδική επιτροπή κοινωνικών προβληµάτων που υπάρχει. Ειδικά για το ΓΕΣ, κατά την τελευταία τριετία προσέφυγαν µόλις
πέντε στελέχη. Μόλις πέντε στελέχη άσκησαν αυτήν την ενδικοφανή προσφυγή και νοµίζω ότι αυτό δείχνει, πρώτον, ότι το ποσοστό ικανοποίησης των σχετικών αιτηµάτων είναι πολύ υψηλό
και δεύτερον, ότι υπάρχει και άλλος δρόµος, εάν θέλετε, η ανώτερη βαθµίδα κρίσης αυτής της φύσης των αιτήσεων.
Ολοκληρώνοντας, επισηµαίνω ότι το καθεστώς υπηρεσιακής
κατάστασης του στρατιωτικού προσωπικού αποσκοπεί στην εύρυθµη και οµαλή λειτουργία της στρατιωτικής υπηρεσίας. Η υπηρεσία πρέπει να ικανοποιείται, στο πλαίσιο βέβαια ενός δίκαιου
και αποτελεσµατικού νοµικού πλαισίου, που θα καλύπτει πρωτίστως –γιατί αυτή είναι η ειδική φύση του στρατεύµατος, αν θέλετε- τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές απαιτήσεις,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν όµως παράλληλα –και αυτή είναι η δύσκολη ισορροπία που θα πρέπει να τηρηθεί- τις προσωπικές και
κοινωνικές ανάγκες των στελεχών, ώστε να διασφαλίζεται προπάντων η επιχειρησιακή ετοιµότητα των Ενόπλων Δυνάµεων,
αλλά και η ετοιµότητα του προσωπικού να συνδράµουν σε αυτόν
τον ανώτερο σκοπό.
Ναι, θα έχουµε την πρόθεση να ζητήσουµε να επανεξεταστεί
το θεσµικό πλαίσιο, αλλά νοµίζω ότι το πρόβληµα δεν είναι τόσο
µεγάλο, όπως τουλάχιστον το περιγράφει η ΠΟΕΣ, δεδοµένης
αυτής της πραγµατικής ανταπόκρισης των επιτελείων σε τέτοιου
είδους περιπτώσεις.
Πάντα όµως –και θα συµφωνήσω εδώ µαζί σας- µπορούµε να
πάµε και καλύτερα έως να πάµε –ας το πω έτσι- και 100% άριστα.
Αυτή τουλάχιστον είναι η διάθεση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ και τους
δύο.
Προχωράµε στη δεύτερη µε αριθµό 1079/28-9-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εφαρµογή
απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου περί εξίσωσης των ορίων ηλικίας (συνταξιοδότησης) µεταξύ ανδρών και γυναικών µε ανήλικα,
µέχρι την 31-12-2010, παιδιά».
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι υπήρχε και συνεχίζει να
υπάρχει πανσπερµία ασφαλιστικών διατάξεων, συνταξιοδοτικών
διατάξεων και όχι µόνο. Υπάρχουν και πάρα πολλές αποφάσεις
δικαστηρίων, και εθνικών και ευρωπαϊκών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Το 2009 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο -όπως είναι γνωστό- πήρε
µια απόφαση στη βάση της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών και συγκεκριµένα για τα όρια ηλικίας. Γιατί µέχρι τότε -όπως
είναι γνωστό- είχαµε ως γενικό όριο συνταξιοδότησης τα πενήντα έτη όριο για τις γυναίκες και τα εξήντα πέντε έτη για τους
άνδρες.
Η απόφαση αυτή ενσωµατώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο µε τον
ν.3865 και από το 2011 και µετά υπήρχε ίση αντιµετώπιση µε τα
όρια ηλικίας.
Το 2020, µε την απόφαση 317, η ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήρθε και πήρε µια απόφαση και δικαίωσε έναν άνδρα, ο
οποίος ζητούσε η ίση αυτή µεταχείριση να υφίσταται και για το
2010. Δηλαδή η ρύθµιση για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης
στα είκοσι πέντε χρόνια µε ανήλικο το 2010, εφόσον δηλαδή είχε
ανήλικο το 2010, να ισχύει και για τους άνδρες και για το δηµόσιο. Είναι µια απόφαση η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί, για να
δούµε πώς µπορεί να εφαρµοστεί ευρύτερα, δικαιώνοντας όλους
όσους είναι στην ίδια κατηγορία.
Ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουµε
αποφάσεις δικαστηρίων αντίθετες. Δηλαδή, έχουµε αποφάσεις
δικαστηρίων, που ενώ χορηγήθηκε από το ΙΚΑ, για παράδειγµα,
ή από ασφαλιστικά ταµεία αυτό το δικαίωµα της συνταξιοδότησης του 2010, στη συνέχεια, µε προσφυγή του ΙΚΑ, ήρθε άλλο
δικαστήριο και αποφάσισε ότι κακώς δόθηκε η σύνταξη. Και τι
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συνέβη; Ζητούν ένα µέρος της ζωής των ανθρώπων πίσω, είτε
σπίτια, είτε µετρητά, είτε οτιδήποτε. Έχει δηµιουργηθεί ένα πρόβληµα.
Άρα, λοιπόν, έχουµε κάποιες δικαστικές αποφάσεις, έχουµε
ένα πραγµατικό πρόβληµα στην κοινωνία και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε. Και ρωτώ µε την ερώτησή µου: Ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης για την ενσωµάτωση της απόφασης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε τι εύρος σκοπεύει η Κυβέρνηση να
την εφαρµόσει;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Κεγκέρογλου, σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων µέχρι και την 30-12-2010 προβλεπόταν για τις γυναίκες υπαλλήλους µητέρων µε ανήλικα, οι οποίες είχαν προσληφθεί για πρώτη φορά στο δηµόσιο µετά το 1983 η δυνατότητα
συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και τη συµπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους.
Αντίθετα, για τους άνδρες υπαλλήλους πατέρες ανηλίκων τέκνων, οι οποίοι προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο δηµόσιο από
την 1η Ιανουαρίου του 1983 µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 1992 και
οι οποίοι είχαν συµπληρώσει εικοσιπενταετή πραγµατική υπηρεσία µέχρι και την 30-12-2010 προβλεπόταν ως ηλικία συνταξιοδότησης το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, αυξανόµενο από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά κατά ένα εξάµηνο για κάθε ηµερολογιακό έτος µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου
έτους της ηλικίας τους.
Οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Υπαλλήλων που επιφύλασσαν διαφορετική µεταχείριση µεταξύ
ανδρών και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και
την ελάχιστη απαιτούµενη υπηρεσία θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος παραβιάζουν την αρχή της ισότητας ως προς
την καταβολή της αµοιβής.
Με τις διατάξεις των παραγραφών 1 έως 11 του άρθρου 6 του
ν.3865/2010 από 1-1-2011 στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής εξίσωσης ανδρών και γυναικών ασφαλισµένων που τελούν υπό τις
ίδιες προσωπικές οικογενειακές συνθήκες δόθηκε η δυνατότητα
και στους άνδρες υπαλλήλους πατέρες ανηλίκων να συνταξιοδοτούνται µε το ίδιο ηλιακό όριο που ισχύει για τις γυναίκες
υπαλλήλους µητέρες ανηλίκων τέκνων.
Συγκεκριµένα κατά το έτος 2011 απαιτούνταν η συµπλήρωση
είκοσι πέντε ετών πραγµατικής υπηρεσίας και η συµπλήρωση
του πεντηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας. Κατά το έτος 2012
απαιτούνταν η συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών πραγµατικής υπηρεσίας και η συµπλήρωση του πεντηκοστού πέµπτου έτους της
ηλικίας. Κατά το έτος 2013 απαιτούνταν η συµπλήρωση είκοσι
πέντε ετών πραγµατικής υπηρεσίας και η συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τόσο για τις γυναίκες όσο και
για τους άνδρες ασφαλισµένους που είχαν προσληφθεί ή διοριστεί στο δηµόσιο µετά την 1-1-1983 και ως 31-12-1992.
Οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3865/2010 θεσπίστηκαν για λόγους ασφάλειας δικαίου, προκειµένου να µην
αµφισβητηθεί η βάσιµη προσδοκία όσων είχαν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
µέχρι την έκδοση του ν.3865/2010.
Δεδοµένης της σοβαρότατης δηµοσιονοµικής κρίσης στην
οποία διήλθε η χώρα από το 2010, τα ανωτέρω ηλικιακά όρια
προκειµένου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
τροποποιήθηκαν εκ νέου µε τις διατάξεις του ν.4093/2012 και
ν.4336/2015.
Έτσι, για όσους συµπληρώνουν την εικοσιπενταετία από 1-12013 και µετά, σταµατά πλέον η ευνοϊκή αυτή συνταξιοδοτική µεταχείριση των ανδρών και γυναικών δηµοσίων υπαλλήλων σε
σχέση µε τους υπόλοιπους υπαλλήλους και ορίζεται το εξηκοστό
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έβδοµο έτος της ηλικίας τους ως ενιαίο όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, η οποία αποτελεί το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους τους Έλληνες. Επήλθε πλέον η απόλυτη
ισορροπία και ευθυγράµµιση για όλο τον ελληνικό λαό. Δεν είναι
ο ιδιωτικός τοµέας παιδιά ενός κατώτερου θεού. Όλοι το ίδιο,
δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας.
Ήταν µια σωστή νοµοθέτηση. Ο κ. Κεγκέρογλου ήταν Υφυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας και πήραµε τότε τη γενναία
αυτή απόφαση προς όφελος του ελληνικού λαού και του ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά και για λόγους δικαιοσύνης.
Από την ανωτέρω αύξηση ορίων της ηλικίας συνταξιοδότησης,
εξαιρούνται άντρες και γυναίκες που έχουν παιδί άγαµο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω.
Πρόσφατα, λοιπόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο επί προσφυγής που
ασκήθηκε ενώπιόν του, σε εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής
της ισότητας ανδρών και γυναικών έκρινε ότι δικαιούται σύνταξης και ο πατέρας ανηλίκου τέκνου, ο οποίος θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι την 31-12-2010 µε τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τη γυναίκα υπάλληλο, µητέρα
ανήλικου τέκνου, ήτοι στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του. Οι
αποφάσεις, όµως, αυτές αφορούν µόνο τους διαδίκους και δεν
δεσµεύουν για γενική εφαρµογή σε πρώτο βαθµό τις διευθύνσεις
συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.
Η συγκεκριµένη, άλλωστε απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει µία ιδιάζουσα περίπτωση. Μία περίπτωση υπαλλήλου δηµοσίου, πατέρα ανήλικου τέκνου, ο οποίος
είχε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2014, δηλαδή πριν την
έκδοση του ν.4336/2015 µε τον οποίο θεσπίστηκαν ενιαία όρια
συνταξιοδότησης για όλους.
Στην εθνική νοµοθεσία θεσπίστηκε, λοιπόν, όχι επέκταση των
ευνοϊκών διατάξεων και για τους άντρες υπαλλήλους, αλλά η
σταδιακή κατάργηση αυτών, εκτιµώντας ότι έχουν πλέον εκπληρώσει τον σκοπό, για τον οποίο είχαν αρχικά θεσπιστεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ο ν.3865 αλλά
και τα άλλα ζητήµατα που θεσµοθέτησαν ένα µεταβατικό διάστηµα, προκειµένου οµαλά να µεταβούµε από την άνιση αντιµετώπιση στην ίση αντιµετώπιση, η οποία θα «αδικούσε» την
κατηγορία των γυναικών, λόγω της εξίσωσης προς τα πάνω, ήταν
προφανώς µία πάρα πολύ σωστή επιλογή, η οποία έγινε από την
αρχή.
Δεν υπάρχει αµφισβήτηση ως προς αυτό ούτε από τη δικαστική απόφαση ούτε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Εκεί που υφίσταται το πρόβληµα είναι για το τι ίσχυε για το
2010. Διότι, ενώ η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εξεδόθη από το 2009, όπως ξέρετε πολύ καλά, νοµοθετήσαµε από
1-1-2011 και µετά. Υπάρχει ένα κενό για το 2010, για το οποίο
εξεδόθη η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα πραγµατικό θέµα που πρέπει να το αντιµετωπίσουµε. Δεν αφορά το υπόλοιπο διάστηµα. Πολύ σωστά είπατε ότι έχει προχωρήσει, έχει εξισωθεί, έχει οµαλοποιηθεί αυτή
η κατάσταση. Έχουµε, όµως, δικαστική απόφαση. Και η δικαστική απόφαση, όπως ξέρετε, και για τα αναδροµικά και για τα
άλλα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως συγκεκριµένων ανθρώπων,
αλλά αναδεικνύει ένα πρόβληµα που αφορά περισσότερους.
Αυτό, λοιπόν, ρωτώ. Με βάση αυτή τη δικαστική απόφαση για
το 2010, δηλαδή µετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το κενό που άφησε ο ν.3865, θα λάβετε µέριµνα; Έχετε
εξετάσει ποιο είναι το δηµοσιονοµικό κόστος και πόσους αφορά,
για να το προσδιορίσουµε;
Επιπλέον, να πούµε και την άλλη πλευρά. Υπήρξαν αποφάσεις
συνταξιοδότησης οι οποίες εκδόθηκαν µετά από αποφάσεις τοπικών επιτροπών στο ΙΚΑ µε βάση αυτή την αρχή. Δικαίωσαν, δηλαδή, οι τοπικές επιτροπές τους αιτούντες, που είχαν απορριφθεί
αρχικά οι αιτήσεις τους, πήραν σύνταξη και µετά από χρόνια εκδόθηκε δικαστική απόφαση ότι αφού δεν νοµοθετήθηκε για το
2010 τελικά –εν πάση περιπτώσει, για τους λόγους που έκρινε
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το δικαστήριο, να µην πούµε εάν ήταν νοµοθέτηση ή όχι, γιατί
εάν είχε νοµοθετηθεί, φυσικά θα είχε λυθεί- κακώς δόθηκε η σύνταξη.
Αυτό είναι ένα πραγµατικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν πεντακόσιοι περίπου άνθρωποι, που τους ζητούν ένα µέρος της
ζωής τους πίσω µετά από τόσα χρόνια. Φαντάζεστε ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν
ούτε τα σπίτια. Πρέπει, δηλαδή, να πάνε µέσα οι άνθρωποι. Σε
όσους έχουν σπίτια τους ζητούν πίσω τα χρήµατα, τα οποία
έχουν πάρει ως συνταξιούχοι.
Το τραγικό είναι ότι τους λένε κιόλας: «Εκτός του ότι θα µας
γυρίσετε τα λεφτά, δεν δικαιούστε και σύνταξη από εδώ και
πέρα». Τους λένε: «Δεν δικαιούστε σύνταξη από εδώ και πέρα,
δεν συµπληρώσατε τα απαιτούµενα χρόνια».
Είναι, λοιπόν, ένα πραγµατικό πρόβληµα που πρέπει να το αντιµετωπίσουµε και µε την απόφαση του δικαστηρίου και λόγω
του ότι έχει δηµιουργηθεί αυτή η κατάσταση σε πεντακόσιους
περίπου συµπολίτες µας. Και αυτό αφορά το 2010.
Φυσικά, και δεν είναι απλό. Φυσικά, και δεν είναι απόφαση της
στιγµής. Κύριε Υπουργέ, όµως, νοµίζω ότι θα πρέπει να εξετάσετε, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες, και να δούµε τι θα κάνετε για το 2010. Θα πρέπει να εφαρµόσουµε αυτή την απόφαση
της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να την εφαρµόσουµε µε τρόπο που θα λύσει και το άλλο πρόβληµα, το οποίο
έχει προκληθεί και θα δικαιώσει τους ανθρώπους. Αυτό θα κλείσει οριστικά το µεταβατικό στάδιο από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2009 µέχρι το διηνεκές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: ...γιατί πραγµατικά δεν θα υπάρχει άλλη αµφισβήτηση, παρά µόνο για το επίµαχο έτος 2010.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Σας παρακαλώ,
τηρήστε τα.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ και πάλι τον κ. Κεγκέρογλου για αυτήν
την ερώτηση. Δεν θα µιλήσω από κειµένου. Θέλω πολύ συνοπτικά να πω δύο-τρεις επικεφαλίδες µε αφορµή το ερώτηµα του
κ. Κεγκέρογλου, που αφορούν τη συγκεκριµένη ερώτηση, που
εγώ θέλω να διευρύνω λίγο περισσότερο.
Επειδή µέσα σε αυτή την Αίθουσα υπάρχουν άνθρωποι µε µεγάλη κοινοβουλευτική εµπειρία, θέλω να θυµίσω ότι µία από τις
κύριες αιτίες του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού της χώρας µας
ήταν το ασφαλιστικό, το οποίο κακοποιήθηκε διαχρονικά από πολιτικές λογικές και κυβερνήσεις, µε την έννοια ότι χρησιµοποιήθηκε, δυστυχώς, διαχρονικά ως µέσο πελατειακής σχέσης µε
τους συνταξιούχους. Και αυτό ήταν ένα τραγικό λάθος, το οποίο
πληρώσαµε.
Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας, δυστυχώς, είχε µετατραπεί σε ένα ψηφιδωτό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων.
Θέλω να επαναλάβω τη λέξη: ψηφιδωτό εξαιρέσεων και ειδικών
καθεστώτων. Είχε µετατραπεί σε ένα κατακερµατισµένο σύστηµα, γεµάτο γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα, αδιαφάνεια, η
οποία, φυσικά, έφερε τα γνωστά αποτελέσµατα: τεράστια δηµοσιονοµικά βάρη στον κρατικό προϋπολογισµό, δυσανάλογα µε
αυτά που έπρεπε να πληρώνει το ασφαλιστικό σύστηµα και τα
οποία οδήγησαν εκεί που οδήγησαν, στο σύνολο του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού της χώρας. Το ασφαλιστικό έχει µεγάλο
µερίδιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν είναι δική µου άποψη.
Είναι καταγεγραµµένη άποψη όλων των κοµµάτων.
Μετά το 2010, πραγµατικά, πολλά πράγµατα άρχισαν να µπαίνουν σε µια σωστή σειρά. Οργανώσαµε το ασφαλιστικό σε µια
άλλη βάση. Προχωρήσαµε συνολικά ως πολιτικό σύστηµα µέχρι
και την τελευταία νοµοθέτηση, τη µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση 4670/2020, που εκτίµησή µου -πολλές φορές το έχω πειείναι ότι αποτελεί τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού που συµ-
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πυκνώνει τις καλύτερες πρακτικές από τον ν.3863/2010 και µεταγενέστερα. Κρατάµε τα καλύτερα στοιχεία. Δηµοσιονοµικά
έχει µετρηθεί η ασφαλιστική µεταρρύθµιση και είναι βιώσιµο και
αξιόπιστο το σύστηµα. Για πρώτη φορά κατατέθηκε εδώ ασφαλιστική µεταρρύθµιση µε δηµοσιονοµική µελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Πλέον, έχουµε µπει ως χώρα σε µία κανονική
πορεία ενός ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο είναι και αξιόπιστο και βιώσιµο και ελκυστικό και ανταποδοτικό και καλλιεργεί
την ασφαλιστική συνείδηση.
Στο συγκεκριµένο ερώτηµα που θέτει ο κ. Κεγκέρογλου έρχεται να απαντήσει το Υπουργείο ότι είναι κάτι το οποίο θα δούµε.
Δεν θέλω να είµαι αρνητικός, ούτε σήµερα να πάρω µια θέση.
Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουµε, διότι κοστίζει. Έχει µία δηµοσιονοµική δαπάνη συγκεκριµένη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Από την άλλη µεριά, έχουµε αποδείξει ότι σεβόµαστε τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που θέλω να δηλώσω κατηγορηµατικά
και ρητά προς όλες τις πλευρές της Βουλής, διότι κανένας
Υπουργός Εργασίας δεν είναι µόνιµος όπως όλοι κάνουµε τους
πολιτικούς µας κύκλους, είναι: Ουαί κι αλίµονο στον Υπουργό
εκείνο ο οποίος θα αποφασίσει κάποια στιγµή να κατακερµατίσει
και πάλι το ασφαλιστικό σύστηµα, να το κάνει κοµµατάκια και να
το τεµαχιοποιήσει στη λογική συντεχνιακών αντιλήψεων και συµφερόντων.
Οι κανόνες του ασφαλιστικού πρέπει να είναι ενιαίοι. Πρέπει
να είναι δίκαιο για όλους τους Έλληνες. Τα όρια συνταξιοδότησης πρέπει να είναι τα ίδια για όλους τους Έλληνες, να µην αισθάνονται κάποιοι ότι είναι α’ ή β’ κατηγορίας. Αυτές είναι
βασικές αρχές-πυλώνες για ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα το
οποίο είχε ανάγκη η χώρα µας και τώρα µπορούµε πλέον να
πούµε ότι έχει.
Άρα, λοιπόν, θα δούµε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη βάση των δυνατοτήτων και των αντοχών και της οικονοµίας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Προχωράµε στην τρίτη µε αριθµό 1073/23-9-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε θέµα: «Το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας».
Κύριε Κατσώτη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιπαρέρχοµαι όσα ακούστηκαν προηγουµένως για το ασφαλιστικό, ωστόσο δεν µπορώ να µην πω ότι αυτό ήταν αποτέλεσµα
των σκληρών αγώνων των εργαζοµένων, η ύπαρξη δηλαδή του
ασφαλιστικού, και πάλι οι σκληροί αγώνες των εργαζοµένων θα
φέρουν τις κατακτήσεις, που είναι αναγκαίες για να καλύψουν
τις ανάγκες τους.
Έρχοµαι στο ερώτηµα. Με τη δηµοσιοποίηση της είδησης για
κρούσµα COVID-19 στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Εργασίας αναδείχθηκε ο βαθµός υποβάθµισης του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας µε ευθύνη της σηµερινής, αλλά και όλων των
προηγούµενων κυβερνήσεων. Η υπαγωγή της Επιθεώρησης Εργασίας στη Γενική Γραµµατεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας από την Κυβέρνηση ήρθε να επιβεβαιώσει τη διαχρονική
κυβερνητική πολιτική υποβάθµισης και απαξίωσης του Σώµατος
Επιθεωρητών Εργασίας, µια απαίτηση βέβαια του κεφαλαίου που
ικανοποιείται.
Θέλουµε να σηµειώσουµε εδώ ότι δεν είναι τυχαία η δηµοσιοποίηση της έβδοµης έκθεσης της ενισχυµένης εποπτείας, που
εγκρίθηκε πρόσφατα από την Κοµισιόν, που µε βάση αυτή προκύπτει ότι είναι αρµοδιότητα των εργατικών διαφορών περνάει
στον ΟΜΕΔ
Θέλουµε να πούµε, επίσης, ότι αυτό που παρατηρούµε σε περίπτωση που γίνονται έλεγχοι για τα µέτρα υγείας και ασφάλειας,
είναι ότι συχνά αυτοί δεν προσανατολίζονται στην εργοδοτική
ευθύνη, αλλά µετατοπίζουν την ευθύνη στις πλάτες των εργαζοµένων και του τεχνικού ασφαλείας.
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Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασµός και καµµία πρόβλεψη για µαζικούς ελέγχους σε χώρους εργασίας. Δεν έχει γίνει καµµία καµπάνια. Οι µόλις επτακόσιοι πενήντα υπάλληλοι, που απέµειναν
να στελεχώσουν το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας ουσιαστικά
έχουν µετατραπεί σε φορέα εξυπηρέτησης του πληροφοριακού
συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ». Όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, το 2019
υπηρετούσαν σε όλη την Ελλάδα µόνο διακόσιοι είκοσι επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας στις µάχιµες υπηρεσίες της πρώτης
γραµµής και λιγότεροι από πενήντα στην Αττική. Για να ελεγχθούν έστω και µία φορά όλες οι επιχειρήσεις, θα απαιτούνταν
αρκετές δεκαετίες.
Η εφαρµογή της εκ περιτροπής εργασίας στις υπηρεσίες έχει
ως αποτέλεσµα το κάθε τµήµα της επιθεώρησης να λειτουργεί
µε έναν ή δύο επιθεωρητές σε καθηµερινή βάση, έχοντας να καλύψει τεράστιες εκτάσεις µε χιλιάδες εργαζοµένων.
Επί της ουσίας το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας έχει καταργηθεί και µάλιστα εν µέσω πανδηµίας. Κι όλα αυτά τη στιγµή, που
η προστασία της υγείας των εργαζοµένων και συνολικά του λαού
από την πανδηµία COVID-19 επιβάλλει τη διενέργεια µαζικών
ελέγχων στους µεγάλους χώρους δουλειάς όπου τα κρούσµατα
µέρα µε τη µέρα αυξάνονται, όπως άλλωστε αποδείχθηκε από
τη διασπορά στον Νοµό Πέλλας, από το εργοστάσιο συσκευασίας στα Γιαννιτσά, στο Κορωπί, στη Χαλκιδική και αλλού.
Σε συνθήκες εκδηλώσεις του δεύτερου κύµατος πανδηµίας τα
υγειονοµικά πρωτόκολλα εφαρµόζονται από επιχειρηµατικούς
οµίλους µε κριτήριο τα κέρδη και την εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους, βάζοντας βέβαια σε κίνδυνο την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων και του λαού.
Αυτό που ρωτάµε είναι: Πόσοι έλεγχοι σε ποιες επιχειρήσεις
έχουν διεξαχθεί το τελευταίο διάστηµα από το ΣΕΠΕ;
Τι πρόστιµα έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις που ελλείψει µέτρων προστασίας θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία;
Τι µέτρα προτίθεται να λάβει, προκειµένου να στελεχωθεί
επαρκώς το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας µε µόνιµους διορισµούς, ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες διαχρονικές ανάγκες;
Τι σχεδιασµός υπάρχει από το ΣΕΠΕ για µαζικούς ελέγχους;
Προτίθεται να καταργήσει τον νόµο που κατέστησε το ΣΕΠΕ
µια απλή διεύθυνση του Υπουργείου, της οποίας ο επικεφαλής
δεν έχει δικαιοδοσία ούτε για τις άδειες των υπαλλήλων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατσώτη.
Σας παρακαλώ πολύ να τηρείτε τους χρόνους. Την περασµένη
Παρασκευή σας άφησα να µιλάτε όσο θέλατε γιατί δεν υπήρχε
κάτι άλλο. Σήµερα είναι η επερώτηση του Κινήµατος Αλλαγής
µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για εµένα το λέτε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, το λέω γενικά.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κατσώτη γιατί µου δίνει την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα ερώτηµα
το οποίο το τελευταίο διάστηµα βλέπει το φως της δηµοσιότητας
από συγκεκριµένες πολιτικές πλευρές, υπό την έννοια ότι προσπαθούν να ακυρώσουν, να αµφισβητήσουν το έργο του ΣΕΠΕ,
το οποίο αποτελεί τον πιο νευραλγικό και κεντρικό βραχίονα του
Υπουργείου Εργασίας όχι σήµερα, διαχρονικά. Είναι ο κεντρικός
βραχίονας προάσπισης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω γιατί επιβεβαιώνετε, κύριε
Κατσώτη, ότι δεν γνωρίζετε την πραγµατικότητα για το ΣΕΠΕ
ούτε τη δραστηριότητά του. Και θέλω να σας απαντήσω διά
µέσου της κοινοβουλευτικής οδού.
Σας λέω, λοιπόν, ότι η Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ είναι
η αρµόδια αρχή που ελέγχει, παρακολουθεί, εποπτεύει και επιβάλλει σε περίπτωση παραβάσεων διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις του πρωτογενούς,
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα.
Έργο των επιθεωρητών του ΣΕΠΕ είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
καθώς και η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνοµης
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απασχόλησης των εργαζοµένων. Σηµειώνω δε ότι ο ρόλος τους,
εκτός από ελεγκτικός, είναι ταυτόχρονα και συµφιλιωτικός και
συµβουλευτικός και καθοδηγητικός.
Τώρα, όσον αφορά τους ισχυρισµούς σας για τη δήθεν κατάργηση του ΣΕΠΕ την περίοδο της πανδηµίας, δεν έχω παρά να
παρατηρήσω τα εξής: Πρώτον, καθ’ όλη την περίοδο της πανδηµίας COVID-19 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πέρα από τη στήριξη της απασχόλησης των εργαζοµένων
είχε ως βασική προτεραιότητα την προστασία της υγείας και
ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Το ΣΕΠΕ ως ο κατ’ εξοχήν ελεγκτικός µηχανισµός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την περίοδο της πανδηµίας διενήργησε εκτεταµένους ελέγχους εφαρµογής, τόσο
της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία
στην εργασία όσο και των έκτακτων εξειδικευµένων µέτρων δηµόσιας υγείας και υγειονοµικών πρωτοκόλλων -τήρηση αποστάσεων, χρήση µάσκας και τα υπόλοιπα- για την αποτροπή της
διάδοσης της πανδηµίας.
Δεύτερον, επιπλέον οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ συγκαταλέγονται µεταξύ των οργάνων ελέγχου, που φροντίζουν για τη διασφάλιση εφαρµογής των ανωτέρω εκτάκτων και κατεπειγόντων
µέτρων δηµόσιας υγείας για την αντιµετώπιση του κινδύνου της
διασποράς της λοίµωξης COVID-19.
Και τρίτο, µάλιστα στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των έκτακτων συνθηκών στην αγορά εργασίας λόγω του COVID και προς
την κατεύθυνση της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος
για τους εργαζόµενους και το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,
δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο της τήρησης των αναστολών εργασίας, καθώς και του προγράµµατος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
ενώ προφανώς στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι το ΣΕΠΕ -παράλληλα µε το
ελεγκτικό του έργο στο πλαίσιο του συµβουλευτικού και καθοδηγητικού του ρόλου προς τους εργοδότες και εργαζόµενουςαπό την πρώτη στιγµή παρείχε ενηµέρωση µέσω της έκδοσης
δεκάδων και πλήθους δελτίων Τύπου και εγκυκλίων-οδηγιών.
Συµµετείχε σε συναντήσεις που διοργανώθηκαν από τις τοπικές περιφέρειες για την εφαρµογή υγειονοµικών πρωτοκόλλων
και τον συντονισµό των αρµόδιων ελεγκτικών µηχανισµών, µε
στόχο την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Ελληνική
Αστυνοµία διενήργησε εκτεταµένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια.
Συνεπώς, το ΣΕΠΕ όχι µόνο κατηργηµένο και υποβαθµισµένο
δεν είναι, αντίθετα είναι πιο ισχυρό και πιο στελεχωµένο από
ποτέ, όπως θα δείτε µε τα στοιχεία που θα σας παραθέσω στη
δευτερολογία µου.
Σε κάθε περίπτωση, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, δεν µπορώ ειλικρινά να κατανοήσω τους ισχυρισµούς σας περί δήθεν ανύπαρκτου σχεδιασµού και πρόβλεψης για ελέγχους, ισχυρισµούς που
θα αποδείξω ως αβάσιµους, ατεκµηρίωτους και αναληθείς µε τα
στοιχεία που θα παραθέσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά και
εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πρέπει να πω ότι η θανατηφόρα αυτή
κατάσταση, όπως εξελίσσεται στους χώρους δουλειάς, δείχνει
ότι όσα λέτε είναι για λαϊκή κατανάλωση.
Η συστηµατική υπονόµευση από όλες τις κυβερνήσεις της Επιθεώρησης Εργασίας έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία ουσιαστικής εφαρµογής της όποιας ελλιπούς νοµοθεσίας.
Σήµερα η υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνει
τα όριά της. Είπα και στην πρωτολογία µου ότι συνολικά υπηρετούν επτακόσιοι πενήντα σε όλη την Ελλάδα και το 2019 διακόσιοι είκοσι επιθεωρητές εργασίας, υγείας και ασφάλειας στις
µάχιµες υπηρεσίες της πρώτης γραµµής. Στην Αττική, όπου
υπάρχουν συνολικά πολλοί εργαζόµενοι, υπηρετούν πενήντα.
Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι πήρατε µέτρα σε σχέση µε τον
COVID. Το κάλεσµα που κάνατε για αποφυγή του συνωστισµού
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σταµατά έξω από τις πύλες των εργοστασίων και των υπηρεσιών.
Και βέβαια δεν έχει καµµία σχέση η κατάσταση στα µέσα µαζικής
µεταφοράς µε αυτό που ισχυρίζεστε.
Ελλιπής είναι και η καταγραφή των εργατικών ατυχηµάτων στη
χώρα µας. Ακόµη και αυτά τα ατυχήµατα που καταγράφονται,
δεν δηµοσιοποιούνται έγκαιρα. Και εδώ οι ευθύνες σας είναι µεγάλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις τον Ιούλιο του 2020 η ΕΛΣΤΑΤ δηµοσιοποίησε την έκθεση για τα εργατικά ατυχήµατα του
2018, ενώ το ΣΕΠΕ δεν έχει ακόµη δηµοσιοποιήσει στοιχεία εργατικών ατυχηµάτων του 2018 και του 2019. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν, κυρίως, ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ. Φαίνεται από
τα στοιχεία αυτά ότι συνεχίζεται η αύξηση των τελευταίων χρόνων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2018 καταγράφονται πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι εργατικά ατυχήµατα έναντι
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων το 2017. Τα
θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα παραµένουν σε υψηλά επίπεδα, αν αναλογιστούµε ότι σύµφωνα µόνο µε τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ το 2018 κατεγράφησαν σαράντα έξι θανατηφόρα το
2017 και σαράντα επτά το 2018.
Η ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση, βέβαια, βαραίνει τόσο την
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Με
βάση τα ελάχιστα στοιχεία που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας είναι ενδεικτικό ότι στο διάστηµα Ιούλιος 2019 - Σεπτέµβρης του 2020 -στη δική σας θητεία- έχουν καταγραφεί εκατόν
δέκα εργατικά ατυχήµατα µε ενενήντα τέσσερις εργαζόµενους
τραυµατίες και είκοσι πέντε νεκρούς. Και µου λέτε ότι είναι όλα
καλά!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Θέλουµε να επισηµάνουµε το εξής: Εκατοντάδες χιλιάδες
είναι οι εργαζόµενοι, που εργάζονται δίχως να τηρούνται τα συγκεκριµένα µέτρα προφύλαξης για την πανδηµία. Σε πολλούς χώρους δουλειάς δεν τηρούνται στοιχειώδη µέτρα, όπως καλός
εξαερισµός, συχνές απολυµάνσεις, τήρηση των αποστάσεων των
εργαζοµένων µεταξύ τους, καθαριότητα. Εδώ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
Οι ευπαθείς οµάδες βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση, ιδιαίτερα σε χώρους επιβαρυµένους, βέβαια, που µπορεί να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στον τρόπο επίδρασης του ιού και
στην εµφάνιση σοβαρών συµπτωµάτων. Εξάλλου µέσα από την
ΠΝΠ που κάνατε δυσκολεύετε ακόµα περισσότερο τη δουλειά
των ευπαθών οµάδων.
Αν και µε βάση τη νοµοθεσία οι επαγγελµατικές ασθένειες θα
έπρεπε να καταγράφονται και να αναγγέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, στην πράξη δεν καταγράφονται στη χώρα µας.
Σε αυτή την κατάσταση έρχεται να προστεθεί και η απουσία διαδικασίας καταγραφής της νόσου COVID-19 ως επαγγελµατικής
ασθένειας για όσους εργαζόµενους νοσήσουν, όπως στον τοµέα
της υγείας, στον τουρισµό, στις µεταφορές και σε άλλους κλάδους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω.
Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι δεν είναι αναλώσιµο είδος. Η
ζωή τους είναι ανεκτίµητη. Δεν µπορεί να αδρανούν ή ακόµα περισσότερο να συναινούν σε πρακτικές της εργοδοσίας και σε πολιτικές των κυβερνήσεων που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οι
επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, που έχουν συγκροτήσει οι εργαζόµενοι ή πρέπει να συγκροτήσουν τους χώρους δουλειάς, η
προστασία όσων εκλέγονται από την εργοδοτική τροµοκρατία
και τις απολύσεις -εσείς θέλετε να µην υπάρχει καµµία προστασία- και η λειτουργία τους, η δράση τους µε βασικό κριτήριο τα
µέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων είναι οι όροι, που µπορούν να ανατρέψουν την θανατηφόρα
κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στους χώρους δουλειάς. Πρέπει να διεκδικήσουν τη στελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας
µε γιατρό και τεχνικό εργασίας και ασφάλειας, που ούτε και στο
Υπουργείο Εργασίας µε εκατοντάδες εργαζόµενους δεν έχετε,
εφαρµογή των ρυθµίσεων που προβλέπονται και όσων είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων από ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες.
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Το ΚΚΕ θα δώσει όσες δυνάµεις διαθέτει για να δυναµώσει ο
αγώνας των εργαζοµένων σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια,
τα ερωτήµατα που σας κάναµε τα αφήσατε αναπάντητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κατσώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όχι, κύριε Κατσώτη, τα ερωτήµατα που µου θέσατε θα απαντηθούν τώρα και θα ανατρέψουν όλα όσα είπατε ως ανακριβή
και εκτός πραγµατικότητας.
Συγκεκριµένα, αρχικά µε το θέµα των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν και των προστίµων που επιβλήθηκαν και στα οποία
αναφέρατε απαντώ: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ελεγκτικής δραστηριότητας του ΣΕΠΕ για το διάστηµα από 1-1-2020 έως 31-82020 διενεργήθηκαν δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιοι τέσσερις
έλεγχοι για εργασιακές σχέσεις και επιβλήθηκαν δύο χιλιάδες
εξήντα µία πράξεις επιβολής προστίµων συνολικού ύψους
6.542.517 ευρώ.
Δεύτερον, δέκα χιλιάδες εξήντα τρείς έλεγχοι για υγεία και
ασφάλεια, όπου επιβλήθηκαν τριακόσιες σαράντα έξι πράξεις
επιβολής προστίµου.
Και τρίτον, χίλιοι εκατόν ογδόντα επτά έλεγχοι ειδικών επιθεωρητών, όπου επιβλήθηκαν εκατόν πέντε πράξεις επιβολής προστίµου. Δηλαδή, το σύνολο των ελέγχων για την ανωτέρω
περίοδο ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερις,
όπου επιβλήθηκαν συνολικά δύο χιλιάδες πεντακόσια δύο πρόστιµα συνολικού ύψους 7.735.646 ευρώ.
Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Κατσώτη, που ανατρέπει όλα όσα
είπατε. Νοµίζω ότι τα νούµερα αυτά αποτελούν αδιάψευστους
µάρτυρες της δραστηριότητας του ΣΕΠΕ, αλλά και µιας πραγµατικότητας που θα µου επιτρέψετε να πω ότι αγνοείτε. Όπως
βλέπετε, παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες του COVID-19 -εκτός
αν τις αγνοείτε- τις οποίες αντιµετωπίζει το σύνολο του δηµοσίου
και πιο πολύ οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, άδειες ειδικού σκοπού,
άδειες ευπαθών οµάδων, η παρουσία του στους χώρους απασχόλησης των εργαζοµένων υπήρξε αισθητή και καθολική, ενώ
ο αριθµός των ελέγχων, που πραγµατοποιήθηκαν δεν απέκλινε
ποτέ του αρχικού ετήσιου προγραµµατισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επιπλέον, για κλάδους δραστηριότητας ή εργασίες στις
οποίες διαπιστώθηκε αυξηµένη παραβατικότητα µέσω συχνότητας εργατικών ατυχηµάτων ή διαπιστώθηκε η ύπαρξη νέων εργασιακών κινδύνων σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται άµεσα
προγράµµατα στοχευµένων ελέγχων. Μάλιστα, επί του παρόντος
υλοποιείται µε βάση την υπ’ αριθµόν 150089/11-5-2020 εγκύκλιο
του ΣΕΠΕ και θα διαρκέσει µέχρι τη λήξη των έκτακτων µέτρων
που ισχύουν λόγω πανδηµίας ένα τέτοιο πρόγραµµα στοχευµένων ελέγχων µε βάση τη συγκεκριµένη εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας και του ΣΕΠΕ, µε αποκλειστικό αντικείµενο τα προληπτικά µέτρα, που λαµβάνονται στους χώρους εργασίας και για
την προστασία της υγείας των εργαζοµένων από τον κίνδυνο του
COVID-19. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος έχουν
ελεγχθεί µέχρι τις 31-8-2020 –άλλη είναι αυτή- τρεις χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις πανελλαδικά και έχουν επιβληθεί δεκαεπτά διοικητικές κυρώσεις και
πρόστιµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Συνεπώς οι ισχυρισµοί σας, λοιπόν, περί ανυπαρξίας ή απραξίας του ΣΕΠΕ ή µη ελέγχων του ΣΕΠΕ απαντήθηκαν µε τα στοιχεία που σας έδωσα.
Δεύτερον, αναφορικά µε το ερώτηµα σας σχετικά µε τη στελέχωση του ΣΕΠΕ είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πω, κύριε
Κατσώτη, ότι το ΣΕΠΕ σήµερα αριθµεί τον µεγαλύτερο αριθµό
υπαλλήλων από ποτέ, συγκριτικά µε το παρελθόν. Γιατί; Σήµερα
υπηρετούν στο ΣΕΠΕ επτακόσιοι σαράντα έξι υπάλληλοι -σωστά
είπατε το νούµερο- εκ των οποίων οι επιθεωρητές εργασιακών
σχέσεων είναι τριακόσιοι εξήντα και οι επιθεωρητές ασφαλείας
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υγείας στην εργασία είναι διακόσιοι σαράντα ένα.
Το ΣΕΠΕ ταυτόχρονα προχώρησε στην ενίσχυση µε προσωπικό µέσω διαδικασιών προσλήψεων του ΑΣΕΠ µε πενήντα τρεις
µόνιµου χαρακτήρα κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι θα οριστικοποιηθούν το αµέσως προσεχές διάστηµα και θα προσληφθούν
και θα µετρήσουν στη δύναµη του ΣΕΠΕ.
Δεύτερον, ολοκληρώθηκαν εντός του πρώτου πενταµήνου του
2020 από το πρώτο κύκλο κινητικότητας πενήντα δύο µετατάξεις
υπαλλήλων που στελεχώνουν την υπηρεσία του ΣΕΠΕ πανελλαδικά.
Και τρίτον, έχουν δοθεί προς κάλυψη για τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων 2020 - 2021 µέσω των διαδικασιών προσλήψεων του ΑΣΕΠ εβδοµήντα πέντε θέσεις µόνιµου προσωπικού
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ πανελλαδικά. Στην πράξη δηλαδή αυξήθηκε όσο
ποτέ συγκριτικά το ανθρώπινο δυναµικό του ΣΕΠΕ.
Όσον αφορά το ερώτηµά σας περί αλλαγής του νόµου για το
ΣΕΠΕ, νοµίζω ότι αυτό το θέµα το έχουµε εξαντλήσει. Έχουµε
απαντήσει από την αρχή ότι, σύµφωνα µε το π.δ. 84/2019, το
ΣΕΠΕ εντάχθηκε στη Γενική Γραµµατεία Εργασίας. Καµµία υποβάθµιση. Ίσα-ίσα που οργανώθηκε και λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να σας δώσω.
Επιτρέψτε µου, όµως, εκτός κειµένου να προσθέσω και δύοτρία άλλα πράγµατα, τα οποία οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν
τα έγραψαν στο κείµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχετε χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κατσώτη, ενώπιόν σας έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος
είχε την τιµή -γιατί είναι µεγάλη τιµή- να είναι Υπουργός Εργασίας και το 2012 - 2014 και σήµερα. Ειδικά στο θέµα των ελέγχων
προσωπικά είχα καταναλώσει πάρα πολύ χρόνο και η βούληση
της πολιτικής ηγεσίας της Κυβέρνησης και τότε και τώρα ήταν
να αντιµετωπίσουµε την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας
αποτελεσµατικά και όχι µε λόγια. Δεν είναι µόνο το ανθρώπινο
δυναµικό, είναι και οι πολιτικές που ασκείς και ο τρόπος που τις
ασκείς.
Συγκεκριµένα, το 2013 στην Ελλάδα φτιάχτηκε το µοναδικό
καινοτόµο εργαλείο που λέγεται «ΕΡΓΑΝΗ». Τι είναι η «ΕΡΓΑΝΗ»;
Είναι η ηλεκτρονική «ασπίδα» για τους εργαζόµενους. Πώς κάνουν έλεγχο σήµερα οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ; Με την «ΕΡΓΑΝΗ»,
κύριε Πρόεδρε, µ’ αυτό που έφτιαξε ο Βρούτσης το 2013 -το
οποίο αµφισβητήθηκε απ’ όλα τα κόµµατα την περίοδο εκείνη ως
αναποτελεσµατικό, το οποίο δεν δίνει µόνο τη δυνατότητα της
χαρτογράφησης ηλεκτρονικά σε real time της αγοράς εργασίας
για να ξέρουµε τα πάντα στην αγορά εργασίας, τους µισθούς,
την εικόνα των επιχειρήσεων, αλλά είναι και το πιο ασφαλές και
αξιόπιστο εργαλείο των επιθεωρητών εργασίας- οι επιθεωρητές
εργασίας κάνουν σήµερα ελέγχους. Συγγνώµη για την προσωπική αναφορά, αλλά το λέω επειδή ακούω κριτική. Αυτό είναι σήµερα η ηλεκτρονική «ασπίδα» των εργαζοµένων. Μ’ αυτό γίνονται
οι έλεγχοι.
Δεύτερον, ανακοινώνω ότι στην επικείµενη µεταρρύθµιση των
εργασιακών που θα έχουµε πολλή κουβέντα να κάνουµε, κύριε
Κατσώτη, έρχεται το «ΕΡΓΑΝΗ 2». Τι θα κάνουµε µε το «ΕΡΓΑΝΗ
2»; Έρχεται πλέον το ψηφιακό ωράριο, πρωτοποριακό σ’ όλη την
Ευρώπη. Το ψηφιακό ωράριο θα καταγράφει µέχρι και τα δευτερόλεπτα του εργασιακού χρόνου. Δεν θα µπορεί να ξεφύγει κανένας, ούτε εργαζόµενος ούτε εργοδότης. Απόλυτη καταγραφή
του ωραρίου, συνδυαστικά µε την κάρτα του εργαζοµένου.
Ιστορικά µπορεί κάποιος να δει ποια κυβέρνηση και ποιες πολιτικές ήταν αυτές που προάσπισαν πραγµατικά τον εργαζόµενο,
διότι αν τους επτακόσιους πενήντα του ΣΕΠΕ τους κάνουµε και
χίλιους, η αποτελεσµατικότητα, αν δεν έχεις τα στοιχεία, δεν θα
είναι η ίδια µε αυτά τα εργαλεία. Τα εργαλεία σού δίνουν τη δύναµη να κρίνεις, να είναι ο ελεγκτής απ’ έξω και να καταγράφει
ποιο είναι το δυναµικό, για να ξέρει τα πάντα.
Επιπλέον, θυµίζω ότι επί ηµερών µου µπήκε το πρόστιµο, το
οποίο αµφισβητήθηκε τότε, το 10.500, το οποίο χτύπησε στη ρίζα
την αδήλωτη εργασία. Θυµίζω ότι τον Ιούνιο του 2013 η αδήλωτη
εργασία, κύριε Τρύφωνα Αλεξιάδη, ήταν 42,3%. Με το 10.500 συνδυαστικά µε την «ΕΡΓΑΝΗ», σήµερα είναι σε µονοψήφιο νούµερο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Κατσώτη. Σέβοµαι τις απόψεις σας, όµως θέλω να ξέρετε ότι καταβάλλουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια, γιατί για εµάς η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, η ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία δεν είναι µόνο κοινωνικό, αλλά είναι και οικονοµικό έγκληµα και έτσι το
αντιµετωπίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Κατσώτη,
δεν έχω χρόνο. Το ξέρω, είναι σοβαρό το θέµα, ακούω κι εγώ µε
ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουµε …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Οι εργαζόµενοι ζουν την πραγµατικότητα και αυτό δεν έχει καµµία σχέση µ’ αυτά …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πολύ
και τους δύο. Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 1074/25-92020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Τρύφωνα
Αλεξιάδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Θα προστατευτούν τα αναδροµικά των συνταξιούχων από κατασχέσεις και
συµψηφισµούς µε οφειλές;».
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κανονικά αυτή η επίκαιρη ερώτηση δεν έπρεπε να γίνει και να
µη χρειαστεί καθόλου χρόνος και να µην καθυστερώ τους
Υπουργούς και εσάς και το προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα συµφωνήσω.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: … διότι από τις 29 Ιουλίου που κατατέθηκε η σχετική τροπολογία από το Υπουργείο Εργασίας –νοµίζωκαι το Υπουργείο Οικονοµικών, είχα θέσει µε την τοποθέτησή µου
το ερώτηµα στη Βουλή αν τα αναδροµικά αυτά, δηλαδή η επιστροφή χρηµάτων τα οποία η Νέα Δηµοκρατία µε διάταξή της
είχε περικόψει, αν η επιστροφή αυτών των χρηµάτων θα είναι
ακατάσχετη ή όχι, όπως ορίζεται σε άλλες σχετικές διατάξεις,
όπως ψηφίσαµε πριν από λίγες µέρες το βοήθηµα για τους πληµµυροπαθείς.
Δεν υπήρξε τότε απάντηση. Πολλές φορές από τότε σε πολλές
δηµόσιες παρεµβάσεις µου, αλλά και εδώ στη Βουλή ρωτούσα
τους αρµόδιους Υπουργούς αν θα είναι ακατάσχετα αυτά τα αναδροµικά ή όχι. Απάντηση δεν έπαιρνα. Ορισµένοι δε παριστάµενοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας -έχουν καταγραφεί τα
ονόµατά τους στα Πρακτικά και θα τα αναρτήσω στο διαδίκτυοτο ειρωνεύτηκαν κιόλας λίγο το ερώτηµα.
Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουµε σήµερα να υπάρξει σαφής
απάντηση και να ξεκαθαριστεί αν τα αναδροµικά των συνταξιούχων -τα οποία είχε περικόψει τότε η Νέα Δηµοκρατία και τώρα
µε την τροπολογία, που έφερε στις 29 Ιουλίου- θα επιστραφούν,
κουτσουρεµένα βεβαίως, αλλά θα επιστραφούν –ή µέρος από
αυτά- και αν θα υπάρχει σαφής διάταξη, που θα ορίζει ότι είναι
ακατάσχετα. Δηλαδή, δεν θα µπορεί να έρχεται η εφορία, το
ασφαλιστικό ταµείο η άλλος φορέας και τα χρήµατα που θα επιστραφούν στον συνταξιούχο να τα συµψηφίζει µε άλλες οφειλές
ή θα τα κατάσχει.
Ρωτάµε µε την επίκαιρη ερώτηση αν το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο τα προστατεύει, διότι πουθενά δεν βρήκα σχετική διάταξη,
ούτε το ορίζει η τροπολογία και αν δεν το ορίζει το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο ζητήσαµε από το Υπουργείο να νοµοθετήσει τη
σχετική διάταξη. Αυτή την απάντηση, λοιπόν, αναµένουµε από
το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ. Θα
απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε στον
κ. Αλεξιάδη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, προφανώς είναι δύσκολο για το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αποδεχθεί ότι έρχεται η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να καταβάλει στους συνταξιούχους τα ποσά, που
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αντιστοιχούν σε περικοπές και µειώσεις κύριων συντάξεων. Αυτό
πλέον δεν αποτελεί δήλωση προθέσεων, είναι δέσµευση του
Πρωθυπουργού, που υλοποιήθηκε νοµοθετικά. Πρόκειται για ένα
ποσό συνολικού ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ που αφορά
κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τοµέα, υπάρχει, όµως, επέκταση
και εφαρµογή του και για τους συνταξιούχους του δηµοσίου.
Η καταβολή τους θα πραγµατοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου.
Θα γίνει εφάπαξ ως προς το ποσό που δικαιούται κάθε συνταξιούχος. Επειδή έχετε εµπειρία, εσείς ειδικά κύριε Αλεξιάδη, γνωρίζετε ότι το συγκεκριµένο ποσό των 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ
υπερβαίνει τα δηµοσιονοµικά όρια της χώρας. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε µε ειλικρίνεια στους συνταξιούχους,
δεσµεύτηκε και κάνει πράξη την καταβολή των αναδροµικών και
µάλιστα σε µια συγκυρία κατά την οποία για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας έχουν ήδη υλοποιηθεί µέτρα στήριξης για τους
ανέργους, τους εργαζόµενους και τους επαγγελµατίες.
Η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει όλα τα εκκρεµή ζητήµατα που
απαιτούν νοµοθετική παρέµβαση. Είναι δεδοµένο ότι τα συγκεκριµένα ποσά, που θα εισπράξουν οι συνταξιούχοι θα είναι ακατάσχετα και δεν θα υπόκεινται σε συµψηφισµούς. Στη
δευτερολογία µου θα αναφερθώ στη νοµοθετική ρύθµιση που θα
έρθει προς ψήφιση στη Βουλή.
Η αποδοχή της Κυβέρνησης έναν χρόνο και πλέον από την
ηµέρα που µε την εντολή των πολιτών ανέλαβε την ευθύνη της
διακυβέρνησης κινείται σε υψηλά επίπεδα. Την αξιολόγηση αυτή
την κάνουν οι πολίτες. Και αξιολογούν θετικά την Κυβέρνηση,
γιατί αυτή η Κυβέρνηση λειτουργεί συγκροτηµένα, υπάρχει µετρήσιµο αποτέλεσµα, απευθύνεται µε ειλικρίνεια στην κοινωνία,
οι πολίτες κρίνουν και κυρίως -κάτι που δεν αρέσει στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση- συγκρίνουν.
Ξεκάθαρα, λοιπόν και κατηγορηµατικά τα ποσά των αναδροµικών στους συνταξιούχους θα είναι ακατάσχετα και δεν θα υπόκεινται σε συµψηφισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ και για την τήρηση του χρόνου.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος για την απάντηση του κ. Βεσυρόπουλου, του κυρίου Υπουργού. Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος, διότι ίσως είναι η πρώτη φορά που η απάντηση ενός
Υπουργού επιβεβαιώνει τα όσα είπαµε από την πρώτη ηµέρα κατάθεσης της τροπολογίας από την Κυβέρνηση και επιβεβαιώνει
τα όσα από τότε µέχρι τώρα λέω «εν δικαίω» ευρισκόµενος για
το ζήτηµα αυτό.
Πολύ καλά κάνετε, λοιπόν και αναγνωρίζετε ότι ως Κυβέρνηση
στην τροπολογία που φέρατε στις 29 Ιουλίου 444/68 δεν προβλέψατε -καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήµατα συγκυβέρνησης, δεν θέλω να ανακατεύοµαι στα οικογενειακά σαςνα είναι ακατάσχετα.
Ακούσατε όµως ευτυχώς τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης και
τώρα λέτε ότι θα ρυθµιστεί. Τότε στη Βουλή διάφορα στελέχη
σας, διαβάζουµε στα Πρακτικά -ποτέ δε θέλω να µιλάω για απόντες- όπως ο κ. Μπουγάς, ο κ. Μπουτσικάκης κι άλλοι παρόντες
Βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης ειρωνεύτηκαν το ερώτηµά µου µε φράσεις όπως «µα, τι είναι αυτά που λέτε και προτείνετε να είναι ακατάσχετα;».
Πολύ καλά λέτε τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι θα καλύψετε νοµοθετικά αυτό το κενό και θα φέρετε διάταξη να καλύψει αυτό το
ζήτηµα. Αυτό ζητούσα από τις 29 Ιουλίου. Είµαι χαρούµενος που
συνέβαλλα κι εγώ µε τις λίγες κοινοβουλευτικές δυνάµεις στο να
λυθεί ένα τέτοιο βασικό ζήτηµα. Δηλαδή, τα αναδροµικά που είχε
περικόψει η Νέα Δηµοκρατία µετά από απόφαση της δικαιοσύνης θα επιστραφούν, έστω κουτσουρεµένα, έστω µε έναν απαράδεκτο νοµικά και πολιτικά εκβιασµό. Τα αναδροµικά αυτά δεν
θα είναι κάτω από την απειλή συµψηφισµών, φόρων ή κατασχέσεων. Είναι µια καλή αρχή. Ελπίζω και σε άλλες τέτοιες νοµοθετικές παρεµβάσεις που θα λύσουν προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αλεξιάδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας. Αν
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και τα είπατε όλα και είναι ικανοποιηµένος ο κ. Αλεξιάδης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε συνάδελφε, όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου θα
κατατεθεί άµεσα νοµοθετική ρύθµιση η οποία θα προβλέπει ότι:
Πρώτον, τα αναδροµικά των συνταξιούχων θα είναι ανεκχώρητα
και ακατάσχετα στα χέρια του δηµοσίου ή τρίτων. Δεύτερον, τα
αναδροµικά των συνταξιούχων δε θα δεσµεύονται και θα συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και
το δηµόσιο, τους δήµους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τις τράπεζες.
Νοµίζω ότι οι θέσεις µας είναι απόλυτα ξεκάθαρες και δίνουν
µια ακόµα πιο ξεκάθαρη απάντηση στο βασικό ερώτηµα που θέτετε. Η καταβολή των αναδροµικών αλλά και η νοµοθετική ρύθµιση που θα κατατεθεί τις επόµενες µέρες και τα βασικά της
σηµεία που µόλις σας παρέθεσα συνιστούν κίνηση σεβασµού,
κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας.
Οφείλω, επίσης, να επισηµάνω ότι η καταβολή των αναδροµικών πραγµατοποιείται σε µια δύσκολη οικονοµική αλλά και δηµοσιονοµική συγκυρία. Είµαστε όµως σε θέση να προχωρήσουµε
σε αυτή έχοντας διατηρήσει εφεδρείες αλλά έχοντας και την εµπιστοσύνη των αγορών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 1083/28-9-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25, κ. Κρίτωνα Αρσένη προς την Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Ξενοδοχείο µε πισίνα το όραµα της
Κυβέρνησης για τα ιστορικά µνηµεία».
Κύριε Αρσένη, καληµέρα σας. Έχετε δυο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, συνήθως κατηγορούµε την Κυβέρνηση ότι
δεν στέλνει τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό αλλά τον αναπληρώνουν οι Υφυπουργοί. Στην περίπτωσή σας είστε πραγµατικά
ο καθ’ ύλην αρµόδιος να απαντήσετε το θέµα καθώς όταν ήσασταν εσείς πρύτανης λήφθηκε η κρίσιµη απόφαση.
Θα αναφερθώ στις δηλώσεις σας, κατ’ αρχάς. Μιλάµε για τον
λόφο Καστέλι και τα τρία µνηµεία που βρίσκονται εκεί. Είναι µνηµεία µε βάση τους νόµους του ελληνικού κράτους. Κάποια µνηµεία είναι πριν το 1830. Υπάρχει και ένα νεότερο το οποίο είναι
το Διοικητήριο της Κρητικής Πολιτείας. Αυτά τα τρία µνηµεία σ’
αυτόν τον ιστορικό χώρο, που δεν είναι άλλος από την Ακρόπολη, το διοικητικό κέντρο της Μινωικής Κυδωνίας και στη συνέχεια των αρχαίων Χανίων, βυζαντινής, ενετικής, οθωµανικής
και νεότερης περιόδου, δίνει η απόφαση του πολυτεχνείου σε
έναν ιδιώτη για να κάνει ξενοδοχείο. Πρόκειται για την ιδιωτικοποίηση του αρχαιολογικού χώρου, της καρδιάς του αρχαιολογικού τόπου των Χανίων. Έχουµε ένα µινωικό ανάκτορο του οποίου
έχουµε την αναπαράσταση. Κι εσείς το δίνετε σε ιδιώτες.
Στις δηλώσεις µας όµως αναφέρεστε για αξιοποίηση µε απόλυτο σεβασµό στην ιστορικότητα των κτηρίων µε ελεύθερη πρόσβαση όλων ανεξαρτήτως των επισκεπτών.
Θα ήθελα πραγµατικά να δούµε την αλήθεια αυτής της δήλωσης, πώς αυτό συνάδει µε τις πισίνες που είδαµε στη µακέτα του
επενδυτή, πώς αυτό συνάδει µε τις δηλώσεις, µε τα άρθρα της
σύµβασης, ότι «η µισθωτήρια εταιρεία υποχρεούται να επιτρέψει
σε συγκεκριµένους χώρους πρόσβαση». Καµµία σχέση.
Επίσης, αναφέρετε ότι η αξιοποίησή του θα έχει σηµαντικά οικονοµικά και αναπτυξιακά οφέλη για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η
αξιοποίηση πέρα του λόφου ολόκληρου, µόνο για τα κτίρια, τρεις
χιλιάδες τριακόσια τετραγωνικά µέτρα, µετά φόρων είναι περίπου 200.000 ευρώ το µήνα. Το Πανεπιστήµιο, το Πολυτεχνείο
µπορεί να νοικιάσει τρεις χιλιάδες τριακόσια τετραγωνικά µέτρα
για τις ανάγκες του, µε αυτό το ποσό; Όχι. Όχι στο ιστορικότερο
σηµείο και το πιο προβεβληµένο σηµείο των Χανίων, αλλά πουθενά!
Και όλα αυτά την ίδια στιγµή που σε σας παραχωρήθηκε, στο
πολυτεχνείο, πέρασε από τον λογαριασµό του προϋπολογισµού,
από τον κωδικό του Υπουργείου Παιδείας προς το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας στο οποίο ανήκε και από το ’79 νοίκιαζε στο πο-
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λυτεχνείο, και το ’86 πουλήθηκε για την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών. Γιατί θέλαµε τα πανεπιστήµια να είναι στο κέντρο των
πόλεων, να αναστηλώσουν τα δηµόσια κτίρια και να είναι νευραλγική η πόλη, να είναι η δυναµική της πόλης και κάθε πόλης.
Έτσι ήταν και αυτή είναι η πολιτική.
Γι’ αυτό θέλω να µου απαντήσετε -και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή- στα απλά ερωτήµατα. Κατ’ αρχάς, επιτέλους θα κάνετε δηµόσια τη σύµβαση; Επιτέλους, δεσµεύεστε;
Θέλουµε να απαγορεύσετε στα πανεπιστήµια και στα πολυτεχνεία να πουλούν και να ενοικιάζουν δηµόσιους χώρους, που
απέκτησαν µε δηµόσιο χρήµα και είναι αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι. Είναι νοµίζω αυτονόητο.
Κλείνω µε µια δήλωση της κ. Κεφαλογιάννη: «Η Κυβέρνηση θα
πρέπει να αντιληφθεί ότι το πολιτιστικό απόθεµα της χώρας δεν
πωλείται. Τα µνηµεία µας δεν αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής. Ας κάνει άµεσα αυτό που επιτάσσει το Σύνταγµα».
Συντάσσοµαι µε αυτή την άποψη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.
Βασίλειος Διγαλάκης.
Καληµέρα σας, έχετε τρία λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή για το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει υπάρξει τεράστια παραπληροφόρηση, θα
ζητήσω την ανοχή σας, κάτι που δεν το κάνω ποτέ.
Κύριε Αρσένη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση που µου δίνει
την ευκαιρία να απαντήσω σε όλη αυτή την πληροφόρηση.
Οφείλω να ξεκινήσω την απάντησή µου στην επίκαιρη ερώτηση
που καταθέσατε, επισηµαίνοντας τις πολλές και σηµαντικές ανακρίβειες. Τολµώ να πω ότι το µόνο ίσως ακριβές σηµείο, το οποίο
υπάρχει στην ερώτηση σας, είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στη
γραπτή µου δήλωση, η οποία έγινε στην εκκένωση του κτηρίου
της Μεραρχίας Κρητών, στην Παλιά Πόλη των Χανίων, που τελούσε υπό παράνοµη κατάληψη από το 2004.
Επί της ουσίας τώρα, ξεκινάω µε τις ανακρίβειες, που έχει η
ερώτησή σας.
Ανακρίβεια πρώτη: Τα κτήρια στον λόφο Καστέλι της Παλιάς
Πόλης δεν παραχωρήθηκαν το 1986 έναντι συµβολικού τιµήµατος, όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας, αλλά έναντι 103 εκατοµµυρίων δραχµών, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδοµένα της
εποχής.
Ανακρίβεια δεύτερη: µε το πωλητήριο -το οποίο καταθέτω και
σήµερα στα Πρακτικά της Βουλής και το οποίο έχω κάνει και
κατά το παρελθόν-, το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη
κυριότητα των κτηρίων, χωρίς προϋποθέσεις και δεσµεύσεις
όσον αφορά τη χρήση. Όλα τα στοιχεία που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουν παρουσιαστεί δηµόσια σε σχετικό δελτίο
Τύπου, που είχε εκδώσει το Πολυτεχνείο Κρήτης στις 18 Ιουλίου
του 2017.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Βασίλειος Διγαλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ανακρίβεια τρίτη: Ο οµίλων ως πρύτανης, δεν προχώρησε σε
καµµία δηµοπράτηση των τριών κτηρίων. Διεξήχθη ανοικτός δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκµίσθωση και όχι πώληση των κτηρίων από την εταιρεία αξιοποίησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης, µετά από σχετικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και της συγκλήτου του ιδρύµατος.
Ανακρίβεια τέταρτη. Η όλη διαδικασία, βάσει των αποφάσεων
αυτών για την αξιοποίηση των κτιρίων, ολοκληρώθηκε µε την
υπογραφή της σύµβασης πριν το Υπουργείο Πολιτισµού προχωρήσει στον χαρακτηρισµό του κτηρίου της Μεραρχίας ως νεότερο µνηµείο και όχι µετά, όπως αναληθώς λέτε.
Η σύµβαση µεταξύ της εταιρείας αξιοποίησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, και της εταιρείας, που πλειοδότησε στον διαγωνισµό υπεγράφη στις 4 Αυγούστου του 2017. Η οµόφωνη κοινή
γνωµοδότηση του ΚΑΣ, Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κεντρικού Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων που χαρακτηρίζουν
το κτήριο της Μεραρχίας ως νεότερο µνηµείο αποφασίστηκε σε
κοινή συνεδρίαση τον Δεκέµβριο του 2017.
Τονίζω δε ότι στην απόφαση αυτή δεν τίθεται κανένας περιορισµός χρήσης.
Καταθέτω το ΦΕΚ ανακήρυξης του κτηρίου της Μεραρχίας ως
νεότερο µνηµείο. Καταθέτω επίσης το ΦΕΚ µε το οποίο καθορίζεται ότι ο λόφος Καστέλι, που είναι τα τρία κτήρια, ως ζώνη προστασίας Β’ και όχι ως ζώνη Α’, δηλαδή ως ζώνη απολύτου
προστασίας. Για να φύγουν αυτά τα οποία λέγατε στην πρωτολογία σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Βασίλειος Διγαλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα ΦΕΚ, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Αφήνω δε ασχολίαστο το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισµού επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θυµήθηκε να εξετάσει το θέµα του
χαρακτηρισµού του κτηρίου της Μεραρχίας ως νεότερου ιστορικού µνηµείου µόλις τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή δεκατρία χρόνια µετά που τελούσε το κτήριο υπό παράνοµη κατάληψη.
Μάλιστα, αν και το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει τρία ιστορικά κτήρια
στον Λόφο Καστέλι, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού
τότε επέλεξαν να προστατέψουν µόνο το κτήριο στο οποίο βρίσκονταν οι καταληψίες.
Ανακρίβεια πέµπτη: Δεν υπάρχει κανένα θέµα ανέγερσης µεγάλης κλίµακας ξενοδοχειακής µονάδας στον λόφο Καστέλι,
εκτός αν εσείς θεωρείτε ότι µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες
είναι εκείνες, που έχουν περίπου σαράντα δωµάτια, όπως προβλέπεται στην επένδυση.
Κύριε Αρσένη, στο συγκεκριµένο ζήτηµα περισσεύουν διαχρονικά η υποκρισία, η ιδεοληψία και η εσκεµµένη διαστρέβλωση
της πραγµατικότητας. Το κτήριο της Μεραρχίας είχε από παλιά
σηµαντικές φθορές και σηµαντικά στατικά προβλήµατα. Το
έχουν επισηµάνει σε επίσηµα έγγραφα το Εργαστήριο Μηχανικής, η Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Διεύθυνση
Υπηρεσίας Δόµησης Χανίων, η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων
Κρήτης και η επιτροπή του άρθρου 41 του ν.3028.
Έχω ξαναπεί πολλές φορές, δυστυχώς, ότι οι φορείς των Χανίων ήταν απόντες όταν το Πολυτεχνείο Κρήτης το 2010 ζητούσε
την εκκένωση του κτηρίου της Μεραρχίας για να προχωρήσουν
τα έργα αποκατάστασης µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση 4,5
εκατοµµυρίων ευρώ. Είχε γίνει ήδη ο διαγωνισµός µε την ανάδειξη αναδόχου µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό, προκειµένου
να στεγάσει το ίδρυµα εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Υπάρχουν ευθύνες, καθώς, ενώ έχει γίνει και ο προσυµβατικός
έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν υπεγράφη η σύµβαση
µε αποτέλεσµα να χαθούν τα χρήµατα και η ευκαιρία αποκατάστασης του κτηρίου της Μεραρχίας. Και αυτός ο οποίος δεν κάλεσε τον ανάδοχο να υπογράψει τη σύµβαση, ο τότε πρύτανης
του Πολυτεχνείου Κρήτης, ήταν υποψήφιος µε το ΜέΡΑ25 στις
εκλογές του Ιουλίου του 2019.
Και όχι µόνο αυτό, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στήριζαν ανοιχτά τους
καταληψίες. Μάλιστα, η Νοµαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ µε επισκέφθηκε όταν ανέλαβα καθήκοντα ως πρύτανης του
Πολυτεχνείου Κρήτης το 2013 και µέλη της µε ρώτησαν ευθέως
τι σκοπεύω να κάνω για την παράνοµη κατάληψη στο κτήριο της
Μεραρχίας, υποστηρίζοντας ανοιχτά τη Rosa Nera και τονίζοντας ότι επιτελεί πολύτιµο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. Η συζήτηση τελείωσε όταν τους είπα ότι ήταν παράνοµοι οι
καταληψίες.
Στη δευτερολογία µου θα έχω την ευκαιρία να µιλήσω για τη
σύµβαση και να διευκρινίσω περισσότερα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το να λέει ένας
Βουλευτής κάτι ανακριβές πάει κι έρχεται. Το να παραθέτει,
όµως, τόσες ανακρίβειες ένας Υπουργός από το κυβερνητικό
Βήµα όταν ξέρει την αλήθεια, το αφήνω να το κρίνουν οι πολίτες.
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Θα πάω ένα-ένα τα σηµεία στα οποία αναφερθήκατε, χωρίς
όµως να χάσουµε την ουσία και να ξαναγυρίσουµε στα βασικά
ερωτήµατα.
Παραχωρήθηκε, λέτε, µε 130 εκατοµµύρια. Παραχωρήθηκε µε
δραχµές που πήγαν από τον έναν κωδικό του δηµοσίου, τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Υφυπουργέ, στον
κωδικό του προϋπολογισµού του Υπουργείου Άµυνας. Δεν µπήκαν από ιδιωτικά χρήµατα. Το δηµόσιο µετέφερε από το ένα
«παιδί» του στο άλλο.
Πλήρης κυριότητα χωρίς προϋποθέσεις και δεσµεύσεις. Η παραχώρηση έγινε για τις στεγαστικές ανάγκες και αυτό αναφέρεται στο παραχωρητήριο. Σύµβαση υπογράφηκε πριν κηρυχθεί η
Μεραρχία ως µνηµείο.
Μα, καλά, κύριε Υπουργέ, δεν γνωρίζετε τον αρχαιολογικό
νόµο; Δεν γνωρίζετε ότι όλα τα υπόλοιπα κτήρια ήταν κηρυγµένα
αυτόµατα επειδή είναι πριν το 1830; Αυτά ήρθατε να πείτε στη
Βουλή ανερυθρίαστα;
Ξέρετε πολύ καλά ότι τα µνηµεία που είναι στα χέρια του δηµοσίου κατά κανόνα δεν τα κηρύσσουν οι υπηρεσίες. Πρόσφατα
µε τις ιδιωτικοποιήσεις άρχισαν να κηρύσσουν και µε καθυστέρηση. Καλώς ή κακώς αυτή ήταν η πρακτική, γιατί ήταν αδιανόητο µνηµείο στα χέρια του δηµοσίου να ιδιωτικοποιείται.
Λέτε ότι δεν είναι αρχαιολογική ζώνη απόλυτης προστασίας.
Μα, προφανώς πουθενά δεν υπάρχει αρχαιολογική ζώνη µέσα
σε πόλη πυκνοκατοικηµένη που να είναι α’ ζώνη. Προφανώς δεν
είναι και είναι β’ ζώνη υποχρεωτικά, αφού υπάρχει συνεχής κατοίκηση µέχρι σήµερα.
Τώρα θέλετε να µας πείτε ότι για να µην πέσει το κτήριο της
Μεραρχίας πουλάτε τα τρία κτίρια των τριών χιλιάδων τριακοσίων τετραγωνικών µέτρων και την τεράστια έκταση του λόφου
Καστέλι; Γι’ αυτό χτίζετε πισίνα πάνω στο τείχος, πάνω στη µινωική Κυδωνία που γνωρίζουµε και έχουµε αναπαράσταση από
την αρχαιότητα το πώς ήταν; Και που βρίσκεται εκεί πέρα, µόλις
σκάψουµε θα την βρούµε, όπως βρίσκεται και λίγο παρά πίσω.
Την πουλάτε σε µια εταιρεία, η οποία δηµιουργήθηκε το έτος
του διαγωνισµού, το 2017, που µε βάση το Γενικό Εµπορικό Μητρώο δεν είχε υποβάλει ως σήµερα ισολογισµό, σύµφωνα µε τα
στοιχεία που βρήκαµε στο ΓΕΜ, και εµφανίζεται να έχει µετοχικό
κεφάλαιο 150.000 ευρώ. Πώς θα κάνει µια επένδυση 18.000.000
µια εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο 150.000 ευρώ, κύριε Υφυπουργέ;
Και όλα αυτά γι’ αυτή την εταιρεία, η οποία θα χρειαστεί να
ξοδέψει άµεσα χρήµατα παραπάνω από το κεφάλαιό της. Υπάρχει βέβαια στη σύµβαση και σχετική ρήτρα για την αναστολή πληρωµών µετά από το δεκαεπτάµηνο και αν δεν µπορεί να
πληρώσει.
Όλα αυτά δηµιουργούν µια εικόνα πολύ κακή για τους πολίτες
και την κοινωνία µας. Έχουµε µια απόφαση ιδιωτικοποίησης ενός
από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της µινωικής Κρήτης. Ιδιωτικοποιείτε ένα µινωικό ανάκτορο στην πράξη,
τρία µνηµεία της οθωµανικής και προηγούµενης περιόδου, αλλά
και της Κρητικής Πολιτείας για ένα ευτελές ποσό σε µια εταιρεία,
η οποία δεν φαίνεται να έχει το κεφάλαιο να το κάνει.
Και επειδή εσείς γνωρίζετε από τουρισµό, γιατί διατηρούσατε
µέχρι πρόσφατα και εσείς τουριστικές επιχειρήσεις, είναι πάρα
πολύ σηµαντικό να δοθούν πολύ αναλυτικές και πειστικές απαντήσεις, οι οποίες δεν µπορούν να είναι παρά µια αυτό που σας
ζήτησε δηµόσια και η κ. Κεφαλογιάννη. «Τα µνηµεία µας δεν αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής. Ας κάνει άµεσα η Κυβέρνηση
αυτό που επιτάσσει το Σύνταγµα». Ισχύουν αυτές οι δηλώσεις;
Θα τις εφαρµόσετε;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αρσένη.
Κύριε Διγαλάκη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Αρσένη, δυστυχώς, προφανώς είστε σε σύγχυση και οι ανακρίβειες τις οποίες ανέφερα στην πρωτολογία
µου συνεχίστηκαν και σε εντονότερο ρυθµό στη δευτερολογία
σας.
Μιλάτε για παραχώρηση µόνο για στεγαστικούς λόγους στο
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παραχωρητήριο. Μόλις κατέθεσα το πωλητήριο στην πρωτολογία µου, το οποίο δεν έχει κανένα περιορισµό στη χρήση. Πάρτε
το από τη Γραµµατεία της Βουλής, διαβάστε το.
Λέτε για πώληση. Μου είπατε ότι πουλάµε τα τρία κτήρια. Δεν
πουλιέται κανένα κτήριο ούτε αυτό µπορεί να γίνει. Τα κτήρια
ανήκουν και θα ανήκουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Έγινε µια σύµβαση εκµίσθωσης των τριών κτηρίων, όπως θα αναφερθώ λεπτοµερέστερα στη συνέχεια.
Μιλάτε για την αξιοπιστία της εταιρείας, η οποία έχει ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της όσον αφορά εγγυητικές
επιστολές και βεβαιώσεις που καταβάλλει ήδη στο Πολυτεχνείο
Κρήτης.
Δεν θα σχολιάσω την προσωπική αναφορά για τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι λάσπη η οποία έχει ξεκινήσει από τα υπόγεια της
Rosa Nera και δυστυχώς στενοχωριέµαι αφάνταστα να βλέπω
αυτή να αναπαράγεται µέσα σε αυτή την Αίθουσα. Η οικογένειά
µου, όπως και οι περισσότερες οικογένειες σε τουριστικές περιοχές όπως τα Χανιά, έχει ένα µικρό ξενοδοχείο. Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό µε κάνει ξενοδόχο, λυπάµαι πάρα πολύ για εσάς.
Στην πρωτολογία µου αναφέρθηκα στις ιδεοληψίες, στην
εσκεµµένη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, στην ανοχή και
στήριξη που παρείχαν, που παρείχατε διαχρονικά στους παράνοµους καταληψίες, αυτών που σήµερα κόπτονται για τη διαφύλαξη του δηµόσιου χαρακτήρα των κτηρίων και που θέλουν να
στερήσουν από ένα πανεπιστήµιο το κατοχυρωµένο από τον
νόµο δικαίωµα να αξιοποιήσει την περιουσία του προς όφελος
των φοιτητών του.
Σήµερα, όµως, θέλω να µιλήσουµε για αλήθειες. Η αλήθεια
είναι ότι όλες οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των κτηρίων του
Πολυτεχνείου Κρήτης στον λόφο Καστέλι έγιναν µε αποφάσεις
των συλλογικών οργάνων και της συγκλήτου του ιδρύµατος, µε
πλήρη διαφάνεια, ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας µέσω δηµοσιεύσεων στον τοπικό Τύπο και ενηµέρωση µε σχετική επιστολή
στο Δηµοτικό Συµβούλιο Χανίων, πριν κατακυρωθεί ο διαγωνισµός και πριν υπογραφεί η σύµβαση.
Κύριε Αρσένη, ρωτάτε τι προβλέπει η σύµβαση. Μπορείτε να
τη µελετήσετε ενδελεχώς. Την καταθέτω σήµερα στη Βουλή για
να έχετε πλήρη εικόνα.
(Στο σηµείο αυτό Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Βασίλειος Διγαλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Επισηµαίνω τα σηµαντικότερα στοιχεία. Η σύµβαση προβλέπει
την εκµίσθωση και όχι πώληση των τριών κτηρίων για χρονικό
διάστηµα είκοσι πέντε ετών έναντι συνολικού τιµήµατος 8,9 εκατοµµυρίων ευρώ, 356.000 ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί στο
30% του προϋπολογισµού του ιδρύµατος.
Η πλειοδότρια εταιρεία, σύµφωνα µε το επενδυτικό σχέδιο που
έχει καταθέσει, αναλαµβάνει να δαπανήσει ποσό ύψους 18 εκατοµµυρίων ευρώ για την πλήρη αποκατάσταση των τριών ιστορικών κτηρίων. Στις εργασίες συµπεριλαµβάνεται και η
αναστηλωτική διάσωση του κτηρίου της Μεραρχίας, που όπως
προανέφερα αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα εδώ και χρόνια.
Με βάση τη σύµβαση, η ανάδοχη εταιρεία υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στην τεχνική υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης
την οριστική µελέτη εργασιών, που θα υλοποιηθούν στα κτήρια,
εγκεκριµένη από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες και την αρχαιολογία. Αυτά για τα περί πισίνας. Η τεχνική υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης θα ελέγχει την υλοποίηση των εργασιών.
Επίσης, προβλέπεται ελεύθερη πρόσβαση στον λόφο Καστέλι
για όλους τους πολίτες, βάσει όρου που έχει συµπεριληφθεί στη
σύµβαση και όλοι οι Χανιώτες γνωρίζουν ότι η περιοχή εκείνη τον
καιρό της κατάληψης ήταν κλειστή µε λουκέτα.
Το Πολυτεχνείο αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιοποίηση
της περιουσίας του µε διαφανείς διαδικασίες, µε αποφάσεις των
συλλογικών του οργάνων και απόλυτο σεβασµό στην ιστορικότητα των κτηρίων, αξιοποίηση µε σηµαντικά οικονοµικά και αναπτυξιακά οφέλη, τόσο για το Πολυτεχνείο Κρήτης όσο και για την
πόλη των Χανίων.
Για τη διάσωση και παράλληλη ανάδειξη των κτηρίων επέλεξε
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την οδό της αξιοποίησης µε συνδροµή ιδιωτών, µέσω της µίσθωσης µε υποχρέωση αποκατάστασης. Η µέθοδος αυτή, αν δεν το
γνωρίζετε, είναι απολύτως αποδεκτή διεθνώς και στόχο έχει
τόσο τη διάσωση των κτηρίων όσο και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε ιδιωτικούς πόρους.
Δεν ανακαλύψαµε την Αµερική. Σηµαντικά ιστορικά κτήρια διεθνώς, ακόµα και ολόκληρες µεσαιωνικές πόλεις, έχουν διασωθεί,
αποκατασταθεί πλήρως και αναδειχθεί µε τρόπο εξαιρετικό,
µέσω πρωτοβουλιών για την αξιοποίησή τους, που προβλέπει
συχνά και αλλαγή χρήσης.
Ο αρχαιολογικός νόµος δεν απαγορεύει την επιλογή µικρών
ξενοδοχειακών µονάδων ως χρήση για την ανάδειξη µνηµείων,
όπως το συγκεκριµένο και αυτό µάλιστα αποτελεί και συνιστώµενη επιλογή σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Το ίδιο το
ΚΑΣ- ΚΣΝΜ έχει προβεί κατ’ επανάληψη σε σύµφωνη µε τον νόµο
χρήση διατηρητέων, ώστε να επιτευχθεί η ανάδειξη και η αποκατάστασή τους.
Κύριε Αρσένη, η ερώτησή σας καταδεικνύει την τελείως διαφορετική αντίληψη, που έχουµε για τα πανεπιστήµιά µας. Εσείς
θέλετε πανεπιστήµια απολύτως ελεγχόµενα από το κράτος και
για τον λόγο αυτό δεν σέβεστε το αυτοδιοίκητο και το δικαίωµα
του πανεπιστηµίου να αξιοποιεί την περιουσία του, ώστε µε τους
πρόσθετους πόρους να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους
φοιτητές του.
Εµείς θέλουµε σύγχρονα δηµόσια πανεπιστήµια, αυτοδιοικούµενα, εξωστρεφή, ανταγωνιστικά, πόλους ανάπτυξης για την οικονοµία και τις τοπικές κοινωνίες, όπως συµβαίνει στα καλύτερα
πανεπιστήµια της Ευρώπης και της Βορείου Αµερικής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1086/28-9-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Τα προβλήµατα
της φοιτητικής στέγης».
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές στα πανεπιστήµια, είναι πάρα πολλά και διογκώνονται όλο
και περισσότερο µε την κατάσταση που επικρατεί σε αυτά.
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
φοιτητές, είναι, βέβαια, το ζήτηµα της διαµονής τους, το ζήτηµα
της φοιτητικής στέγης για τα παιδιά εκείνα, για τους φοιτητές
που σπουδάζουν µακριά από το σπίτι τους. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που κάθε χρόνο επανέρχεται όλο και πιο έντονα, κάθε
χρόνο χειροτερεύει, αφού και η δική σας Κυβέρνηση, όπως άλλωστε και οι προηγούµενες, διαχρονικά και σταθερά µειώνουν
τη χρηµατοδότηση -και εσείς τη µειώνετε- για τη φοιτητική µέριµνα και για τη φοιτητική στέγη. Φέτος, όµως, και µέσα σε συνθήκες πανδηµίας, το ζήτηµα αυτό έχει διογκωθεί, έχει οξυνθεί
για τη µεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, η µεγάλη µάζα των φοιτητών που
νοικιάζει σπίτι στον τόπο όπου σπουδάζει, δεν ξέρει αν θα πραγµατοποιηθούν σήµερα οι σπουδές τους και αν θα πραγµατοποιηθούν, µε ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Υπάρχει µεγάλη
αβεβαιότητα, µεγάλη ανασφάλεια, ένα απόλυτο σκοτάδι γύρω
από αυτό το ζήτηµα.
Επειδή, λοιπόν, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, αρκετοί επιλέγουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια που έχουν νοικιάσει, µιας και
δεν ξέρουν αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν τα µαθήµατα διά ζώσης,
αν θα χαθούν µαθήµατα, αν θα χαθούν εξάµηνα. Καταλαβαίνετε
ότι όλα αυτά δηµιουργούν µία κατάσταση τελείως αβέβαιη, που
δεν επιτρέπει κανέναν προγραµµατισµό σε κανένα λαϊκό σπίτι.
Σε ό,τι αφορά τώρα στους πρωτοετείς φοιτητές, εκεί τα πράγµατα γίνονται ακόµα χειρότερα, καθώς δεν ξέρουν ούτε πότε και
αν θα ξεκινήσουν τα µαθήµατά τους, ούτε, βέβαια, αν θα δικαιούνται και δωµάτιο σε αυτές τις εστίες, σε όποιες εστίες,
τέλος πάντων, έχουν αποµείνει.
Εν τω µεταξύ, όπως και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οι
αιτήσεις κάθε χρόνο στις εστίες αυξάνονται -και αυτό κάτι λέει
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για τις ανάγκες των φοιτητών που σπουδάζουν µακριά από το
σπίτι τους- και οι αιτήσεις που ικανοποιούνται κάθε χρόνο όλο
και λιγοστεύουν.
Πρακτικά και χονδρικά να σας πω, ότι µονάχα ένας από τους
δέκα φοιτητές που κάνει αίτηση για απόκτηση δωµατίου στις φοιτητικές εστίες, καταφέρνει να πάρει το πολυπόθητο κλειδί.
Μετά τα όσα ανέφερα παραπάνω, σας ρωτάµε τα εξής:
Τι θα κάνετε για να αυξήσετε, επιτέλους, την κρατική χρηµατοδότηση, για να συντηρηθούν και να αναβαθµιστούν, κατ’
αρχάς, οι παλιές εστίες, αυτές που υπάρχουν και έχουν τα χάλια
τους, που είναι µέχρι και επικίνδυνες για τη διαµονή των φοιτητών; Θα πρέπει να υπενοικιαστούν άµεσα άλλα ξενοδοχεία, άλλοι
χώροι για να µείνουν οι φοιτητές, χώροι, φυσικά, που θα πληρούν
τις προϋποθέσεις διαµονής ανθρώπων, φοιτητών.
Θα πρέπει να αξιοποιηθούν χώροι, κύριε Υπουργέ -βεβαίως µε
την ανάλογη κρατική στήριξη- και να διαµορφωθούν ως εστίες.
Για παράδειγµα, εδώ στην Πανεπιστηµίου υπάρχει το παλιό, το
ιστορικό ξενοδοχείο «Majestic», το οποίο είναι κληροδότηµα του
ΕΚΠΑ της Αθήνας. Κάποια στιγµή θα πρέπει να µεριµνήσει η Κυβέρνηση -µια κυβέρνηση τέλος πάντων!- έτσι ώστε αυτό να µετατραπεί σε µία φοιτητική εστία. Είναι εξαιρετικό και είναι και
δίπλα στο πανεπιστήµιο.
Θα πρέπει, βεβαίως, να προσληφθεί προσωπικό λειτουργίας
στις εστίες -το προσωπικό έχει λιγοστεύσει στον έσχατο βαθµό
εκεί- για τη συντήρηση, για τη φύλαξη, για την καθαριότητα.
Και τέλος -και αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιµα- θα πρέπει να
δώσετε, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δώσει η Κυβέρνησή σας,
ένα µηνιαίο φοιτητικό επίδοµα σε όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι µακριά από το σπίτι τους. Τώρα το έχουν όσο ποτέ
ανάγκη αυτό το φοιτητικό - στεγαστικό επίδοµα. Πρέπει, λοιπόν,
να το δώσετε άµεσα σε όλους τους φοιτητές -επαναλαµβάνουµεπου νοικιάζουν σπίτι µακριά από το σπίτι τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στην ερώτηση θα
απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Βασίλειος Διγαλάκης.
Κύριε Διγαλάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κύριε Δελή, ευχαριστώ για την ερώτησή
σας. Αναφερθήκατε στο ότι οι φοιτητές δεν ξέρουν αν θα πραγµατοποιηθούν και µε ποιους όρους οι σπουδές τους φέτος, αλλά
νοµίζω πρέπει να είστε ενήµερος ότι από πολύ νωρίς, από το καλοκαίρι, είχαµε µιλήσει µε τους πρυτάνεις, τους είχαµε πει ότι
πρόθεσή µας είναι να πάµε σε ένα µεικτό σύστηµα -το οποίο θα
το εξηγήσω λίγο περισσότερο στη συνέχεια- και επίσηµα από τις
4 Σεπτεµβρίου έχει εκδοθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση,
η οποία κάνει απολύτως σαφή τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνουν
τα µαθήµατα για το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους
2020-2021.
Θα γίνουν µε έναν υβριδικό τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί το
ύψιστο αγαθό της υγείας, η µέγιστη ασφάλεια των φοιτητών,
αλλά παράλληλα να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο και να
µη χαθεί η επαφή τους µε το πανεπιστήµιο. Γι’ αυτό, λοιπόν, µαθήµατα που έχουν πάνω από πενήντα εγγεγραµµένους φοιτητές
θα γίνονται διαδικτυακά, εξ αποστάσεως, ενώ µικρότερα µαθήµατα -και το «µικρότερα» αναφέρεται στα µαθήµατα που έχουν
λιγότερους φοιτητές- όπως και οι κλινικές και εργαστηριακές
ασκήσεις θα γίνονται διά ζώσης. Αυτά είναι απολύτως σαφή.
Είµαστε σε συνεχή συνεργασία µε τις πρυτανικές αρχές των
πανεπιστηµίων. Προχθές υπήρξε τηλεδιάσκεψη µε όλους τους
πρυτάνεις. Χθες επισκέφθηκα πανεπιστήµια για να ξεκινήσει το
εξάµηνο µε ασφαλή τρόπο. Αυτά όσον αφορά στο εξάµηνο.
Στο κύριο θέµα της ερώτησής σας τώρα που είναι οι φοιτητικές εστίες, µε το υφιστάµενο πλαίσιο, όπως γνωρίζετε, η λειτουργία ανήκει στην αρµοδιότητα των πανεπιστηµίων, ενώ η
οικονοµική διαχείριση και κάλυψη σε ορισµένες από τις εστίες
ανήκε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο Ίδρυµα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Είναι γεγονός πραγµατικά -και αυτό είναι κάτι στο οποίο εργαζόµαστε και θα σας µιλήσω στη συνέχεια- ότι, και επειδή οι
φοιτητές µας είναι πάρα πολλοί συγκριτικά µε τον πληθυσµό,
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αλλά και επειδή έχουµε µεγάλη γεωγραφική διασπορά, οι εστίες
που έχουµε σαφέστατα είναι ανεπαρκείς. Δεν φτάνουν.
Είχαµε πει -και είχα απαντήσει παλαιότερα σε ερώτησή σαςότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουµε γρήγορα
σε κατασκευή νέων εστιών. Τι κάνουµε, λοιπόν, γι’ αυτό; Οι ΣΔΙΤ,
οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα είναι ένα ιδιαίτερα
χρήσιµο εργαλείο. Δεν είναι τυχαίο ότι µετά το Πανεπιστήµιο
Κρήτης που προχωράει για τρεις χιλιάδες δωµάτια φοιτητών, και
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
έχουν ήδη εντάξει κατασκευές φοιτητικών εστιών, οι οποίες
έχουν ήδη εγκριθεί από τη διυπουργική επιτροπή.
Οι ΣΔΙΤ, ξέρετε, δεν επιδέχονται τις γνωστές τροποποιήσεις
στις συµβάσεις για υπερβάσεις του αρχικού κόστους. Η πληρωµή αρχίζει να γίνεται µετά από την παράδοση του έργου και
το βασικότερο είναι ότι εξασφαλίζεται η συντήρηση των υποδοµών, των εστιών που -όπως είπατε και εσείς και σωστά- είναι ένα
µεγάλο πρόβληµα ειδικά για τις παλαιότερες εστίες.
Ωστόσο, εµείς προβαίνουµε και σε άλλες ενέργειες προς όφελος των φοιτητών. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης, εµείς επεξεργαζόµαστε
προτάσεις τόσο για ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων των πανεπιστηµίων, αλλά κυρίως για την ανέγερση και ανακαίνιση φοιτητικών εστιών σε πάρα πολλά πανεπιστήµια, ιδιαίτερα στα
περιφερειακά, µε πάρα πολύ µεγάλο αριθµό κλινών.
Για το έτος 2020 στο Υπουργείο Παιδείας έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους 28 εκατοµµυρίων ευρώ για λειτουργικές δαπάνες
των φοιτητικών εστιών, για φέτος, ενώ η εγγεγραµµένη πίστωση
για ενίσχυση οικογενειών για τέκνα που σπουδάζουν µακριά από
τον τόπο κατοικίας τους ανέρχεται σε 40 εκατοµµύρια ευρώ.
Θέτετε στην ερώτησή σας κάποια ειδικότερα ζητήµατα για τα
οποία θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δελής για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το πρώτο θέµα, το οποίο
είναι στην επικαιρότητα, είναι το άνοιγµα των πανεπιστηµίων.
Κατ’ αρχάς υπάρχει µια αντίφαση. Ξέρετε, η Κυβέρνησή σας
ανοίγει τα σχολεία -καλώς κάνει και τα ανοίγει, τα σχολεία πρέπει
να λειτουργούν- µε όρους όµως και προϋποθέσεις που δεν παρέχουν καµµία ασφάλεια για τη λειτουργία τους και την ίδια
στιγµή δείχνει µεγάλη αυστηρότητα στο άνοιγµα των πανεπιστηµίων. Υπάρχει µια αντίφαση εδώ που αφορά στην εκπαίδευση.
Κάποια στιγµή θα πρέπει να απαντήσετε γι’ αυτό.
Όµως, σε κάθε περίπτωση το άνοιγµα των πανεπιστηµίων είναι
κυβερνητική ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Είναι δική σας ευθύνη να
µεριµνήσετε να τηρηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και οι
όροι για την τήρηση των υγειονοµικών επιταγών µέσα σε αυτές
τις συνθήκες που ζούµε.
Και βεβαίως, το να λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι επιτρέπει
το άνοιγµα µιας σχολής για τµήµατα µέχρι πενήντα άτοµα, αυτό
σηµαίνει ότι τα περισσότερα από τα τµήµατα θα οδηγηθούν στην
τηλεδιδασκαλία, µε τα γνωστά προβλήµατα που έχει, µε τις γνωστές, επίσης, ελλείψεις χιλιάδων λαϊκών φοιτητών που δεν έχουν,
ξέρετε κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα απαραίτητα που απαιτεί η
σύγχρονη τεχνολογία.
Εν πάση περιπτώσει, έχουν υποδοµές και τα ίδια τα πανεπιστήµια και µπορούν να µεριµνήσουν. Και χώρους έχουν και αίθουσες έχουν και παρά πολύ ωραία και εξαιρετικά µοντέρνα
συνεδριακά κέντρα, τα οποία βεβαίως αξιοποιούν για άλλους
σκοπούς, εµπορικούς, τα οποία µπορούν αυτήν τη στιγµή να τα
διαθέσουν και να τα αξιοποιήσουν για να γίνουν διά ζώσης πανεπιστηµιακά µαθήµατα.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα της φοιτητικής στέγης. Η απάντησή
σας είναι η ίδια µε αυτήν που δώσατε και πέρυσι, ότι η Κυβέρνησή σας µεριµνά για την ανέγερση και λειτουργία φοιτητικών
εστιών µέσα από συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Κατ’ αρχάς, νοµίζω ότι θα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι η πολιτική της Κυβέρνησής σας, όπως και η πολιτική όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στη
διάλυση της υφιστάµενης σχολικής στέγης, τις εστίες. Δεν χρει-
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άζεται να µπεις µέσα. Απ’ έξω τις βλέπεις και καταλαβαίνεις περί
τίνος πρόκειται.
Όµως, θα θέλαµε λιγάκι να δούµε τι είναι αυτά, τέλος πάντων,
τα ΣΔΙΤ. Είναι ένα παλιό σχέδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε και το εµφάνισε ως σχέδιο. Για να δούµε την εµπειρία που υπάρχει από
τα σχολεία, γιατί έχουν κτιστεί στη χώρα µας αρκετά σχολεία µε
τη µέθοδο των ΣΔΙΤ τα τελευταία χρόνια.
Κατ’ αρχάς, όταν κτίζεται ένα κτήριο ΣΔΙΤ, ένα σχολείο ή µια
φοιτητική εστία από τον εργολάβο, αυτός έχει την κυριότητα,
έχει τη χρήση. Αυτοί οι οποίοι λειτουργούν µέσα δεν µπορούν
κυριολεκτικά ούτε ένα καρφί να βάλουν στον τοίχο, δεν µπορούν
να κάνουν καµµία παρέµβαση χωρίς την άδεια του εργολάβου
που ανέλαβε το ΣΔΙΤ. Αν τυχόν υπάρξουν βλάβες, δυσλειτουργίες, εκεί οι εργολάβοι συνήθως φεύγουν διά της πλαγίας και µε
λίγα λόγια τα προβλήµατα παραµένουν.
Το µοντέλο αυτό έχει αποδειχθεί εντελώς αποτυχηµένο και
επιπλέον και πανάκριβο, γιατί κοστίζει περισσότερο σύµφωνα µε
τις µαρτυρίες των εργαζοµένων στις κτηριακές υποδοµές.
Σε κάθε περίπτωση, ΣΔΙΤ βεβαίως για τους φοιτητές σηµαίνει
ενοίκιο. Αυτή είναι η ουσία. Σηµαίνει πεδίο για την εµπορευµατική
δράση µέσα στο πανεπιστήµιο. Έχει προηγηθεί, βεβαίως, η σίτιση, η φύλαξη κ.λπ. και τώρα πάµε και στη στέγαση. Σηµαίνει,
µε λίγα λόγια, παιδεία ακόµα περισσότερο ως εµπόρευµα.
Έρχοµαι τώρα στα προβλήµατα των φοιτητών, που σας είπαµε
για το επίδοµα στέγασης του ενοικίου, για το οποίο δεν απαντήσατε και θα πρέπει να απαντήσετε. Ξέρετε πως έχετε δηλώσει
ότι θα µειώσετε 40% το ενοίκιο για τη φοιτητική κατοικία. Αυτό
όµως, αφορά µονάχα στα παιδιά των εργαζοµένων που έχουν
βρεθεί σε αναστολή σύµβασης. Εν τω µεταξύ αυτοί θα πρέπει να
συντηρήσουν και το σπίτι του παιδιού τους που σπουδάζει και το
δικό τους µε 800 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα για το τι στην πραγµατικότητα σηµαίνει αυτό το µέτρο.
Αυτό που λέµε εµείς είναι: τώρα να αναλάβει το κράτος να επιδοτήσει το ενοίκιο όλων των παιδιών, όλων των φοιτητών που
νοικιάζουν. Και εν πάση περιπτώσει, λεφτά υπάρχουν και τα δίνετε. Θα σας δώσω το παράδειγµα των 8 εκατοµµυρίων ευρώ
του ΕΣΠΑ, που τα δώσατε στους ειδικούς λογαριασµούς έρευνας για την αύξηση του φοιτητικού τουρισµού. Θα µπορούσαν
αυτά τα ποσά να αξιοποιηθούν και για τη µετατροπή των χώρων
στα πανεπιστήµια, να γίνουν τα µαθήµατα δηλαδή, αλλά και να
ενισχυθούν οι φοιτητές. Τα προβλήµατα είναι πάρα πολλά, δεν
χρειάζεται να τα απαριθµήσουµε.
Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, το παράδειγµα του «Majestic»,
που είπα εδώ ότι υπάρχει στην Πανεπιστηµίου. Είναι ακριβώς το
κτήριο που υπάρχει πίσω από την Παιδαγωγική Σχολή, το κτήριο
των παραπληγικών. Είναι ένα µπετό, για όποιον περνάει από την
Αγίου Δηµητρίου, το οποίο και εκείνο µπορεί µε µια παρέµβαση
άµεση, ταχύρρυθµη να µετατραπεί σε φοιτητικές εστίες. Θα µου
πείτε υπάρχουν και χειρότερα, το Πάντειο Πανεπιστήµιο ή το Πανεπιστήµιο Πειραιά δεν διαθέτουν καν φοιτητικές εστίες.
Να, λοιπόν, πόσο µεγάλη είναι η ανάγκη, κύριε Υπουργέ, να
υπάρξει ένας δηµόσιος φορέας, λέει το ΚΚΕ, που θα αναλάβει
αυτό το ζήτηµα από την αρχή, για να εξασφαλίσει το ζήτηµα της
φοιτητικής στέγης σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν µακριά από το σπίτι τους και όχι να τρέχουν οι γονείς τους να καλύψουν έξοδα και πολλές φορές να µην µπορούν και πολλές
φορές αυτό να γίνεται και η αιτία να διακόψουν και τις σπουδές
τους, κύριε Υπουργέ.
Περιµένουµε τις απαντήσεις σας και για όσα είπαµε για τις
φοιτητικές εστίες, αλλά και για το επίδοµα του ενοικίου στους
φοιτητές που νοικιάζουν µακριά από το σπίτι τους.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Δελή.
Ο κ. Υφυπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά, για τη δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκτός από τα θέµατα που θίγει ο κ. Δελής στην ερώτησή του,
έχει ανοίξει και πάρα πολλά ζητήµατα, οπότε προφανώς και δεν
θα µπορέσω να απαντήσω σε όλα στον περιορισµένο χρόνο που
έχω. Θα γίνει µία επιλογή.
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Κατ’ αρχάς, όσον αφορά στο άνοιγµα των εκπαιδευτικών
δοµών, είπατε ότι υπάρχει µία αντίφαση µεταξύ πανεπιστηµίων
και των υπολοίπων βαθµίδων της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει καµµία αντίφαση. Όλες οι οδηγίες και ο τρόπος µε τον οποίο ανοίγουν οι εκπαιδευτικές δοµές γίνεται µετά από υποδείξεις της
αρµόδιας επιτροπής επιδηµιολόγων του ΕΟΔΥ. Προφανώς και
δεν είναι το ίδιο ένα αµφιθέατρο στο οποίο είναι µέσα διακόσιοι
φοιτητές, το οποίο σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να ανοίξει
µε φυσική παρουσία, µε µία σχολική τάξη των είκοσι-είκοσι πέντε
ατόµων. Νοµίζω ότι το καταλαβαίνουµε όλοι αυτό.
Μιλήσατε για ελλείψεις τηλεδιδασκαλίας. Σας θυµίζω ότι το
εαρινό εξάµηνο στα πανεπιστήµια πήγε πάρα πολύ καλά. Και η
διδασκαλία και οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν. Δεν έχασε κανένας
φοιτητής το εξάµηνό του. Έγιναν τον Ιούνιο εργαστηριακές κλινικές ασκήσεις.
Δεν οδηγούµε µε κανέναν τρόπο σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είπαµε ότι µαθήµατα µε λιγότερους από πενήντα εγγεγραµµένους φοιτητές θα γίνονται µε φυσική παρουσία. Δίνουµε
ιδιαίτερη δε έµφαση στο να επιστρέψουν οι προπτυχιακοί φοιτητές στα πανεπιστήµια και κυρίως τα πρώτα έτη, γιατί πρέπει να
καταλάβουν τι σηµαίνει πανεπιστήµια.
Επειδή έχει κατατεθεί η ερώτησή σας στα Πρακτικά, πρέπει
να αναφερθώ και σε συγκεκριµένα ζητήµατα που θέσατε µε την
ερώτησή σας. Πριν πάω, όµως, σε αυτά, είπατε ότι ΣΔΙΤ σηµαίνει
ενοίκιο. Σε καµµία περίπτωση! Το ΣΔΙΤ µπορεί να γίνεται µε πληρωµές διαθεσιµότητας από το δηµόσιο και οι φοιτητές να µην
πληρώνουν ενοίκιο, όπως γίνεται και στις εστίες που σας ανέφερα προηγουµένως.
Όσον αφορά δε στο επίδοµα ενοικίου, υπάρχουν δράσεις από
το Υπουργείο Παιδείας για ενίσχυση φοιτητών. Ειδικά για µεταπτυχιακούς φοιτητές δίνουµε 2.000 υποτροφίες αυτό το εξάµηνο
λόγω COVID, για να βοηθήσουµε µε ανταποδοτικές υποτροφίες
στη διδασκαλία των µαθηµάτων διά ζώσης, αλλά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν προβλήµατα και εξετάζεται η περίπτωση
ενίσχυσης των φοιτητών, όπως προβλήµατα σε κάποιες από τις
περιπτώσεις που έχετε στην ερώτησή σας.
Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ µε λεπτοµέρεια σε όλα. Να σας
πω ότι για το ΕΚΠΑ και συγκεκριµένα για τη φοιτητική εστία των
Αθηνών τα προβλήµατα µε το ζεστό νερό για το οποίο ρωτάτε,
έχουν ήδη διευθετηθεί, όπως µας ενηµέρωσε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ως
προς τη φοιτητική εστία στα Ψαχνά, η οποία ανήκει στο ΕΚΠΑ,
πράγµατι οι εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί παλιά, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις νόµιµες προϋποθέσεις που ίσχυαν το
’80 και µέχρι σήµερα δεν είχε γίνει καµµία παρέµβαση. Επ’ αυτού
το ΕΚΠΑ, ως διάδοχος του πρώην ΤΕΙ έχει εντοπίσει το πρόβληµα και το έχει εντάξει σε ήδη αναρτηθείσα διακήρυξη για τη
συνολική επισκευή του κτηριακού συγκροτήµατος των εστιών.
Ως προς το Αριστοτέλειο, ο αρµόδιος αντιπρύτανης µας αναφέρει ότι το 2018 καλύφθηκαν όλες οι αιτήσεις των πρωτοετών
φοιτητών και προς ανά τριάντα έως τριάντα έξι άτοµα σε όροφο
υπάρχουν έξι µπάνια. Άρα, αυτό που επισηµάνατε στην ερώτησή
σας, δεν ισχύει. Μάλιστα, σύµφωνα µε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύντοµα θα
προγραµµατιστεί µελέτη ολικής αποκατάστασης, ανακαίνισης
και εκσυγχρονισµού των εστιών που είναι στην ιδιοκτησία του.
Τέλος, για την περίπτωση των εστιών στο ΔΙΠΑΕ, είναι γεγονός
ότι το πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είχε µεγάλο πρόβληµα µε τη
θέρµανση. Βρίσκεται, λοιπόν, σε εξέλιξη η εκπόνηση της µελέτης
και στην επόµενη συνεδρίαση της διοικούσας, στις 6 του µηνός,
βασικό θέµα είναι η αντιµετώπιση των προβληµάτων θέρµανσης
στη φοιτητική εστία.
Τέλος, όσον αφορά -και θα κλείσω µε αυτό- στην ασφαλή επιστροφή των φοιτητών στα πανεπιστήµια, το Υπουργείο Παιδείας
έχει εξασφαλίσει και έχει ήδη δώσει στα πανεπιστήµια, µέσω
ΕΣΠΑ, για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού και παροχή υπηρεσιών απολύµανσης -µία δράση ΕΣΠΑ- και ξεκινάµε µία δεύτερη, για να ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο τα πανεπιστήµια
στο θέµα αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 1076/25-9-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ιωάννινων
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Άµεση στελεχιακή υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων».
Κυρία Τζούφη, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, προαναγγείλατε σηµαντικές αλλαγές στον
χάρτη των πανεπιστηµίων και ελάχιστη βάση εισαγωγής στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η πρώτη πρόταση, όµως, της
συνόδου των πρυτάνεων προς το Υπουργείο σας είναι η σηµαντική αύξηση των προσλήψεων προσωπικού όλων των κατηγοριών
και ειδικοτήτων µε έµφαση στην προκήρυξη µόνιµων θέσεων και
τη δυνατότητα επαναπρόσληψης προσώπων µέσω ΑΣΕΠ.
Στην κατανοµή, την οποία αποφασίσατε για το έτος 2020-2021
δώσατε στα πανεπιστήµια µόνο διακόσιες πέντε θέσεις. Και από
αυτές, δώσατε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων δεκαέξι θέσεις µόνιµων µελών ΔΕΠ, αριθµός που καλύπτει µόνο το 50% των αναγκών που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις του έτους 2019.
Το πανεπιστήµιο σας είχε αιτηθεί τριάντα οκτώ θέσεις µελών
ΔΕΠ για να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό των παλιών και
νέων τµηµάτων. Δεν έχετε εξαγγείλει τίποτε για την κάλυψη των
θέσεων από τις συνταξιοδοτήσεις του 2020 ή για τις κενωθείσες
θέσεις λόγω θανάτου ή παραίτησης.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στην Ιατρική Σχολή οι κενές θέσεις είναι είκοσι και αναµένονται και άλλες οκτώ να κενωθούν το
2021 και έχουν έρθει µόνο πέντε. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα
πανεπιστήµια, όπως το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ή η Σχολή
Καλών Τεχνών, όπου δεν δώσατε καµµία θέση. Για το θέµα αυτό,
όµως, σας έχουµε υποβάλλει ξεχωριστή κοινοβουλευτική ερώτηση.
Επανέρχοµαι στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είχε εξασφαλίσει και χρηµατοδοτήσει στο προηγούµενο
χρονικό διάστηµα εξήντα εννέα θέσεις µελών ΔΕΠ. Βεβαίως, είχε
δώσει και άλλες δεκαπέντε θέσεις στην Ιατρική Σχολή από το
Υπουργείο Υγείας µε τη µετατροπή θέσεων του ΕΣΥ, τότε που
δεν υπήρχε η δυνατότητα στο Υπουργείο να τις δώσει λόγω του
«µνηµονιακού κορσέ». Έτσι, η Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων, αλλά και
στο σύνολό τους οι Ιατρικές Σχολές πήραν εβδοµήντα οκτώ θέσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Με τον τρόπο αυτό, κατόρθωσαν να ανταποκριθούν και να
πρωταγωνιστήσουν στη µάχη κατά του κορωνοϊού, τόσο σε κλινικά αντικείµενα -γιατί οι θέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επαναπατρίζουν ένα πολύ υψηλού επιπέδου
επιστηµονικό δυναµικό- όσο και σε εργαστηριακά αντικείµενα µε
την άµεση οργάνωση εργαστηρίων ελέγχου για τον COVID-19.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε νοµοθετήσει ειδικά, ξεχωριστά για την τριτοβάθµια εκπαίδευση τον κανόνα ένα προς ένα στις αποχωρήσεις
- προσλήψεις. Και αυτό το ξέρετε. Δεν χρειαζόταν καµµία περαιτέρω έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών στο σύνολο των
προσλήψεων του δηµοσίου τοµέα, που ήταν ο λόγος που προβάλλατε για τη σοβαρή καθυστέρηση ενεργοποίησης αυτής της
δυνατότητας.
Αδικαιολόγητη µοιάζει και η πρακτική της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου να κωλυσιεργεί τις εξελίξεις των µελών ΔΕΠ µε
καθυστέρηση που κινείται από πέντε έως έντεκα µήνες -σας
έχουν αποσταλεί προς υπογραφή για να προκηρυχθούν- ενώ στο
παρελθόν, ο χρόνος αναµονής ήταν το δίµηνο, τρίµηνο. Το ίδιο
παρατηρείται και µε µεγαλύτερες αποκλίσεις για τις κενωθείσες
θέσεις µελών ΔΕΠ λόγω µετακίνησης σε άλλο πανεπιστήµιο.
Αντιθέτως, επιλέγετε να καλύπτετε τις ανάγκες των πανεπιστηµίων µε µεταβατικές θέσεις, θέσεις Π12 407 και µε το Πρόγραµµα Ακαδηµαϊκής Εµπειρίας που βεβαίως είναι χρήσιµες,
προσελκύουν απαραίτητο προσωπικό, αλλά δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το µόνιµο προσωπικό, τουλάχιστον, στα ποιοτικά
τους στοιχεία και στην ουσιαστική επένδυση που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Τέλος, καταγράφονται σηµαντικότατες ελλείψεις διοικητικού
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προσωπικού, κενά πολύ σοβαρά που δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο τη λειτουργία του Ιδρύµατος µε την έναρξη του νέου
ακαδηµαϊκού έτους και µάλιστα, εν µέσω πανδηµίας.
Από την προκήρυξη των εκατόν πενήντα µόνιµων θέσεων που
δώσατε στα πανεπιστήµια –είχαµε, µάλιστα, δήλωση της Υπουργού Παιδείας ότι είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται- δώσατε
µόνο τρεις θέσεις και τέσσερα ΕΔΙΠ στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ενώ οι ανάγκες υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε άτοµα.
Δεν είπε βέβαια την αλήθεια η κυρία Υπουργός. Όπως και
τότε, είχαµε τη δυνατότητα να πούµε ότι το 2016 είχαν πάει στα
πανεπιστήµια περίπου διακόσια άτοµα µε παλαιότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, αλλά και µε άλλους τρόπους, ενώ το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων είχε πάρει δεκατέσσερα άτοµα.
Τέλος, η δυνατότητα που λέτε στα πανεπιστήµια να αντιµετωπίσουν το θέµα αυτό µέσω της κινητικότητας δεν έχει ανοίξει
ακόµη, ενώ θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο και τον
Απρίλιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Καταληκτικά, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τελειώνω µε δύο ερωτήσεις. Ποιες είναι οι άµεσες ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να
προβείτε, ώστε να υποστηριχθούν στελεχιακά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και πιο συγκεκριµένα το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων; Και πείτε µας, αν προτίθεστε να τηρήσετε και γρήγορα να
υλοποιήσετε -και όχι µε δόσεις- τον κανόνα ένα προς ένα στις
αποχωρήσεις και προσλήψεις µελών ΔΕΠ και µάλιστα µε πρωιµότερη τουλάχιστον ένα εξάµηνο προκήρυξη, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, που σε συνθήκες δεινής οικονοµικής, κοινωνικής και
υγειονοµικής κρίσης τα έχει όσο ποτέ ανάγκη η ελληνική κοινωνία για τη µόρφωση των παιδιών της και όχι µόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Τζούφη.
Σας θυµίζω ότι στις 12.00’ έχουµε την επερώτηση του Κινήµατος Αλλαγής, οπότε σας παρακαλώ να τηρήσουµε τους χρόνους.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Βασίλειος Διγαλάκης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Τζούφη, µε πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας προχωρήσαµε στην κατανοµή διακοσίων θέσεων µελών
ΔΕΠ στα πανεπιστήµια της χώρας και επιπλέον πέντε θέσεων
στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδηµίες. Εµείς µιλάµε ξεκάθαρα και µε ειλικρίνεια στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, χωρίς µικροπολιτική και θα επανέλθω στη συνέχεια γι’ αυτό το θέµα.
Συγκεκριµένα, ήδη από το καλοκαίρι, στα τέλη Ιουλίου, στη
σύνοδο πρυτάνεων, είχαµε αναφέρει ότι οι διακόσιες θέσεις θα
κατανεµηθούν αναλογικά µε τις αντίστοιχες θέσεις αφυπηρετησάντων καθηγητών του κάθε πανεπιστηµίου κατά το ακαδηµαϊκό
έτος 2018-2019. Σε όλα τα πανεπιστήµια κενώθηκαν τριακόσιες
εβδοµήντα τρεις θέσεις λόγω συνταξιοδότησης, είκοσι λόγω θανάτου κι άλλες εβδοµήντα εννιά για λοιπούς λόγους.
Ήδη, λοιπόν, από την άνοιξη είχαµε δεσµευτεί ότι θα δοθούν
τετρακόσιες θέσεις ΔΕΠ σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση υλοποιήθηκε ήδη και αυτήν τη στιγµή εγκρίθηκαν και κατανέµονται στα
πανεπιστήµια και οι επόµενες διακόσιες θέσεις. Έτσι θα καλυφθούν οι συνταξιοδοτήσεις του 2019.
Ειδικότερα, για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων είπατε ότι είναι περίπου το 50%. Δόθηκαν δεκαέξι θέσεις και θα δοθούν άλλες δεκαέξι τώρα µε αυτή την κατανοµή. Για διδάσκοντες του ΠΔ 407,
εγκρίθηκαν δεκαπέντε θέσεις και σύµφωνα µε το Πρόγραµµα
Απόκτησης Διδακτικής Εµπειρίας, το οποίο φέρατε εσείς και
πράγµατι είναι ένας καλός θεσµός, τον οποίο συνεχίζουµε, έχουν
εκδοθεί εκατόν εννέα θέσεις.
Με δική µας πρωτοβουλία, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών για
την πανδηµία του COVID, εξασφαλίσαµε κονδύλια από το ΕΣΠΑ
για την απόδοση υποτροφιών σε δύο χιλιάδες µεταπτυχιακούς
και υποψήφιους διδάκτορες. Αυτές θα είναι υποτροφίες ανταποδοτικές και θα επιτελούν επικουρικό διδακτικό έργο. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων θα δοθούν εκατόν εννέα τέτοιες υποτροφίες.
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Το κάναµε, για να υποστηρίξουµε την εκπαιδευτική διαδικασία
µέσω φροντιστηριακών µαθηµάτων και να καλύψουµε ανάγκες
εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων.
Εδώ, όµως, είναι που θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπα
πριν, πως ό,τι κάνουµε το κάνουµε µε διαφάνεια και αντικειµενικότητα. Πέραν του ότι πλέον στο πλαίσιο των προγραµµατικών
συµφωνιών από το 2021 και µετά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την κατανοµή θέσεων προσωπικού, την ίδια λογική
ακολουθήσαµε και για το έκτακτο προσωπικό. Η κατανοµή των
θέσεων για τους διακόσιους ογδόντα δύο διδάσκοντες του ΠΔ
407, αλλά και για τις δύο χιλιάδες υποτροφίες, έγινε σύµφωνα
µε αντικειµενικά κριτήρια µέσω αλγορίθµου και όχι επειδή αυθαίρετα το αποφασίσαµε. Ενηµερώσαµε το προεδρείο της συνόδου
και δι’ αυτού όλους τους πρυτάνεις για τον τρόπο µε τον οποίο
έγινε η κατανοµή και για τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε. Θέλω
να πω ότι δεν είχαµε καµµία αντίδραση, γιατί όλοι εκτίµησαν την
προσέγγισή µας, να είναι όλα στο φως, διαφανή.
Τέλος, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων επιχορηγήθηκε για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών µε ένα ποσό 4.900.000 ευρώ περίπου και επιπλέον 207.000 ευρώ για κάλυψη µισθοδοσίας
έκτακτου διδακτικού προσωπικού.
Για το «ένα προς ένα» θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Κυρία Τζούφη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας για τη δευτερολογία σας και παρακαλώ πολύ να τα τηρήσετε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς, είναι
ευκαιρία να µιλήσουµε για τα ζητήµατα των πανεπιστηµίων και
το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιµο στη συγκεκριµένη φάση.
Κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά και στην απάντησή σας αναγνωρίζετε ότι, πράγµατι, οι προσλήψεις αυτές δεν ανταποκρίνονται,
είναι το χάπι παρηγοριάς και για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και
για τα περισσότερα πανεπιστήµια.
Έχω εδώ µαζί µου -και βεβαίως δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και το γνωρίζετε- τις αποφάσεις δύο πανεπιστηµίων, του Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστηµίου Πατρών, που κι αυτοί σας
επισηµαίνουν µε εµφατικό τρόπο ότι δεν έχει ανταποκριθεί το
Υπουργείο στις πολύ µεγάλες ανάγκες που έχουν, αλλά και την
αναγκαιότητα να υλοποιήσετε τον νόµο Γαβρόγλου για την κάλυψη του 100% των συνταξιοδοτούµενων µελών ΔΕΠ τουλάχιστον.
Τώρα, σχετικά µε το ποια ήταν τα κριτήρια, ο σχεδιασµός και
οι αποφάσεις για την επιλεκτική ενίσχυση κάποιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και την υποτίµηση των αναγκών των
άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, περιµένω να το
ακούσω στη δευτερολογία σας, διότι δεν έχει γίνει σαφές. Και
βλέπετε -επειδή είπατε ότι δεν υπάρχουν διαµαρτυρίες- ότι
υπάρχουν επίσηµες τοποθετήσεις από πολλά πανεπιστήµια,
αλλά και από επίσηµες συγκλήτους.
Τώρα, από εκεί και πέρα, εµείς θεωρούµε ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, κύριε Υπουργέ, είχαµε καταφέρει να δώσουµε χίλιες θέσεις στα πανεπιστήµια. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
είχαµε δώσει είκοσι έξι, ενώ και άλλες είκοσι έξι θέσεις είχαν
δοθεί το 2016 και µετά την έξοδό µας από τα πανεπιστήµια, µε
την πρόθεση ενίσχυσης του πανεπιστηµίου στην καινούργια του
µορφή, προβλέψαµε άλλες σαράντα εννέα θέσεις. Και προφανώς, αυτές δεν οδήγησαν σε δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, αφού
ξέρετε ότι ταυτοχρόνως σας παραδόθηκε και το δηµοσιονοµικό
µαξιλάρι των 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Εγώ θεωρώ ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αλλού
επιλέγει να κάνει τις δαπάνες της και τις σπατάλες της, εκατοµµύρια ευρώ για µάσκες-γίγας, διαφήµιση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ενώ κρατάτε µικρό καλάθι -θα µου επιτρέψετε να πωγια τα πανεπιστήµια, αλλά θα έλεγα και για τα πανεπιστηµιακά
νοσοκοµεία και µάλιστα για δύο φορείς οι οποίοι υποστηρίζουν
όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα.
Βλέπουµε να είστε πλουσιοπάροχοι στις παροχές στον ιδιωτικό τοµέα. Βεβαίως, δεν αφορά στο δικό σας Υπουργείο, αλλά
ακούµε ενοικίαση σε διπλές τιµές στην υποτιθέµενη επίταξη κλινών ΜΕΘ που όλοι χρειαζόµαστε και βεβαίως, την προσφορά
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χώρων του δηµόσιου πανεπιστήµιου για ιδιωτικές επιχειρήσεις
µε ευτελές τίµηµα.
Θα ήθελα να θίξω, όµως, και άλλα δύο ζητήµατα -τα έθεσε και
ο κ. Δελής- που είναι κρίσιµα για το άνοιγµα των πανεπιστηµίων.
Καλείτε τα πανεπιστήµια να προχωρήσουν -και σωστά- διά
ζώσης, σπάζοντας τα θεωρητικά τµήµατα σε οµάδες των τριάντα
ατόµων. Βεβαίως, η διά ζώσης διδασκαλία είναι καλύτερη από
την εξ αποστάσεως, αλλά σε ποιες συνθήκες; Όλα τα πανεπιστήµια σας ζητούν να δώσετε πρόσθετα κονδύλια για τις αυξηµένες
ανάγκες που έχουν σε διδακτικό προσωπικό -και όχι µόνο- και σε
προσωπικό καθαριότητας στην περίοδο της πανδηµίας. Δεν
έχετε δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, υπάρχουν πόροι στα δηµόσια ταµεία και µπορείτε να αρδιεύσετε επιπρόσθετους πόρους
από το Ταµείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί δεν το κάνετε, κύριε Υπουργέ; Ζητάτε από τον δηµόσιο
τοµέα σε συνθήκες κρίσης να καλύπτει τις ανάγκες, όµως τον
υποχρηµατοδοτείτε, δεν φροντίζετε για τη σωστή στελέχωσή
του. Με «µπαλώµατα», µε µεταβατικές θέσεις εργασίας. Αυτό το
βλέπουµε, δυστυχώς, και στην παιδεία και στην υγεία. Στην παιδεία µε τις τρίµηνες συµβάσεις για τους νέους αναπληρωτές και
στην υγεία µε τη µη αντιµετώπιση µε τον τρόπο που θα έπρεπε
του επικουρικού προσωπικού που υποστηρίζει τα νοσοκοµεία.
Και µάλιστα, αντί για χειροκροτήµατα, τους φιλοδωρείτε και µε
µπλοκ ή στοχοποιείτε εκπαιδευτικούς και µαθητές που δίνουν
µάχη για την ασφαλέστερη λειτουργία των σχολείων.
Και έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο θέµα, γιατί αναφερθήκατε σε
αυτό, στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία, βεβαίως, πρέπει
να χρησιµοποιηθεί ως λύση ανάγκης και όχι -λέµε εµείς- ως πειθαρχικό-τιµωρητικό µέτρο σε µαθητές που παλεύουν για την
ασφαλέστερη ανοικτή εκπαιδευτική διαδικασία.
Τι δεν φροντίσατε, όµως, να κάνετε; Δεν έχετε στείλει τους καταλόγους εγγραφής των πρωτοετών, που πήγαιναν µέχρι τα τέλη
Σεπτεµβρίου. Ξέρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ότι έτσι δεν µπορούν να δοθούν ιδρυµατικοί λογαριασµοί
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τους πρωτοετείς -αυτό, βεβαίως, δεν ήταν πρόβληµα τα προηγούµενα χρόνια- που χωρίς
αυτούς δεν µπορούν οι πρωτοετείς -στους οποίους εσείς αναφερθήκατε- να συνδεθούν στις πλατφόρµες των εξ αποστάσεως
µαθηµάτων. Βλέπουµε, λοιπόν, καθυστέρηση στην οργάνωση
ενός πολύ κρίσιµου θέµατος στην έναρξη του πρώτου εξαµήνου
εκ µέρους σας.
Εµείς θα επιµείνουµε και όχι µόνο εµείς, αλλά θα έλεγα ότι στο
σύνολό τους οι πρυτάνεις σας ζητούν -και το ξέρετε- να καλύψετε άµεσα τις θέσεις που κενώνονται λόγω συνταξιοδοτήσεων
στα πανεπιστήµια, αλλά και να δώσετε και νέες θέσεις, γιατί αυτή
είναι η µόνη προοπτική για να µπορέσει το ελληνικό πανεπιστήµιο να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, αλλά και στην προοπτική της περαιτέρω
ανάπτυξής της όλα όσα µπορεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Ορίστε, κύριε Διγαλάκη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, κυρία Τζούφη, ως συνήθως στη δευτερολογία σας ξεφεύγετε από την ερώτηση και κάνετε µία γενική τοποθέτηση. Οπότε, κανονικά θα πρέπει να απαντήσω και εγώ µε
µία γενική τοποθέτηση. Θα προσπαθήσω, όµως, να µείνω στην
ερώτηση.
Μιλήσατε για υγειονοµικό υλικό, για την ασφαλή έναρξη της
λειτουργίας των πανεπιστηµίων. Είπα και στην προηγούµενη
ερώτηση -ήσασταν παρούσα- ότι έχει ήδη γίνει µία δράση και ξεκινάει µία δεύτερη δράση για προµήθεια υγειονοµικού υλικού.
Για το διδακτικό προσωπικό σας απάντησα στην πρωτολογία
µου. Δίνουµε δύο χιλιάδες θέσεις - υποτροφίες ανταποδοτικές,
για να βοηθήσουν επικουρικά στο διδακτικό έργο.
Όσον αφορά στις εγγραφές, φέτος, όπως έχουµε ήδη ανακοινώσει, οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά και µε τέτοιον τρόπο,
ώστε να µην χρειαστεί -για πρώτη φορά- οι φοιτητές να πάνε στις
γραµµατείες των σχολών.
Θα έρθω, όµως, στο κύριο θέµα της ερώτησής σας, δεν θα ξε-
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φύγω άλλο, που αφορά στις θέσεις ΔΕΠ και το περιβόητο «ένα
προς ένα» και θα επικεντρωθώ σε αυτό.
Αναφέρεστε σε κάποιο σηµείο της ερώτησής σας -το είπατε
στην πρωτολογία σας- σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στην πρόσληψη µελών
ΔΕΠ που εκκρεµούν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλες οι θέσεις,
όταν έχουν περαιωθεί τα προηγούµενα στάδια, υπογράφονται.
Μάλιστα, επειδή µας ενδιαφέρει να επισπεύσουµε τις διαδικασίες για τα µέλη ΔΕΠ, κάναµε κάτι φέτος για πρώτη φορά. Τι κάναµε; Ζητήσαµε από τα πανεπιστήµια -και όλα ανταποκρίθηκανενηµέρωση σχετικά µε τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης µελών ΔΕΠ. Καταγράφηκαν τα αναλυτικά στοιχεία
των εκκρεµών προκηρύξεων εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης σε κάθε ίδρυµα, ανά τµήµα, γνωστικό αντικείµενο, ΦΕΚ
προκήρυξης, ηµεροµηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων, ηµεροµηνία συγκρότησης εκλεκτορικού κ.λπ., µία πλήρης δηλαδή
χαρτογράφηση, που δεν είχε γίνει ποτέ. Ταυτόχρονα ζητήσαµε
την κατά το δυνατόν περαίωση των διαδικασιών που εκκρεµούν
στα πανεπιστήµια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις που εκκρεµούν στα πανεπιστήµια, καθώς και προτάσεις επί της όλης
διαδικασίας, για να αλλάξει επιτέλους ο τρόπος που γίνονται οι
εκλογές µελών ΔΕΠ στα πανεπιστήµια και να γίνονται πολύ πιο
γρήγορα.
Και έρχοµαι τώρα στο κρίσιµο θέµα του «ένα προς ένα» για τις
αποχωρήσεις και προσλήψεις µελών ΔΕΠ. Όπως καλά γνωρίζετε, το άρθρο 65 -περί αυτού πρόκειται- του ν.4610 το υπερψηφίσαµε το 2019, λίγους µήνες πριν αλλάξει η κυβέρνηση. Το
υπερψηφίσαµε, γιατί συµφωνούµε επί της αρχής. Ωστόσο, αυτό
που νοµοθετήσατε ήταν ανέφικτο πρακτικά να εφαρµοστεί,
καθώς το περιεχόµενο της διάταξης που ψηφίσατε, προσέκρουε
κατ’ ουσίαν στις διατάξεις του δικού σας νόµου, του ν.4590/2019
για τον ετήσιο και πολυετή προγραµµατισµό προσλήψεων στον
δηµόσιο τοµέα. Μάλιστα, απ’ ό,τι έχω ενηµερωθεί έχει υπάρξει
σχετική επισήµανση γι’ αυτό το θέµα από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας τότε, που κατατέθηκε ο ν.4610 και ψηφίστηκε στη Βουλή. Ψηφίσατε, δηλαδή, έναν νόµο ανεφάρµοστο,
λίγο πριν φύγετε, γνωρίζοντας ότι εσείς δεν θα κληθείτε να τον
εφαρµόσετε και τον προικοδοτήσατε στους επόµενους.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, εµείς βρήκαµε τις θέσεις, τις πιστώσεις,
όλες τις συνταξιοδοτήσεις και παραπάνω µελών ΔΕΠ του 2019
θα αναπληρωθούν. Τετρακόσιες θέσεις, όπως είπα, δίνονται στα
πανεπιστήµια. Οι µισές έχουν δοθεί, οι υπόλοιπες θα δοθούν το
επόµενο διάστηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνει, όµως, κύριε Υπουργέ, το 2020
και πάµε στο 2021.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Τζούφη.
Προχωρούµε στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 1084/28-92020 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’
Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Οι
συνθήκες στέγασης, συγχρωτισµού και καθαριότητας στη δυτική
Αθήνα δεν επιτρέπουν τη στοιχειώδη προστασία από τον κορωνοϊό».
Κύριε Αρσένη, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, στη δυτική Αθήνα και σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είναι η Πετρούπολη, όπως είναι το Καµατερό, οι
Άγιοι Ανάργυροι, έχουµε, λόγω της ανοικοδόµησης, πολλές νέες
οικογένειες και µία έκρηξη µαθητικού και νεανικού πληθυσµού,
που θυµίζει άλλες περιοχές του κόσµου. Μπορεί να έχουµε 30%
πληθυσµό κάτω των τριάντα ετών, νεανικό πληθυσµό.
Σε αυτές τις περιοχές, αλλά και γενικότερα στη δυτική Αθήνα
και ειδικότερα και στο Αιγάλεω, λόγω του σεισµού, έχουµε ένα
τεράστιο στεγαστικό πρόβληµα, το οποίο επιτείνεται και πολλαπλασιάζεται λόγω του κορωνοϊού.
Με την ερώτησή µου σας ζητώ να µου πείτε πόσα παιδιά είναι
µαθητές σε τάξεις που είναι παραπήγµατα, τάξεις ακατάλληλες,
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αίθουσες χωρίς παράθυρα, τάξεις σε προθαλάµους καυστήρων,
σε ISOBOX και αυλές κτηρίων.
Πόσοι µαθητές είναι ανά τάξη στη δυτική Αθήνα ή και ανά
δήµο; Πόσοι µαθητές είναι ανά τετραγωνικό στα διαλείµµατα και
τι σηµαίνει καθαριότητα; Θα θέλαµε τα στοιχεία από εσάς. Βέβαια, την εικόνα την ξέρω, γιατί έχω επισκεφθεί πολλά απ’ αυτά
τα σχολεία.
Είναι σηµαντικό να ακούσετε αυτό που ζητάνε τα παιδιά. Δεκαπέντε µαθητές ανά τάξη είναι αυτό που προστατεύει αυτήν τη
στιγµή τη δηµόσια υγεία. Προστατεύει αυτά τα παιδιά από το να
γίνουν φορείς που θα µεταδώσουν τον κορωνοϊό στους παππούδες τους, στους ανθρώπους που είναι στις ηλικίες υψηλού κινδύνου.
Αυτήν τη στιγµή δεν έχουµε καθαριότητα στα σχολεία. Υπάρχουν καθαρίστριες που είναι σε δύο σχολεία. Υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία καθαρίζονται µια φορά την εβδοµάδα. Είναι
καταστάσεις απίθανες για τη συγκυρία που διανύουµε.
Προφανώς, επίσης, και λείπουν οι µόνιµοι καθηγητές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µικρή ανοχή.
Όµως, κυρία Υφυπουργέ, εσείς, αντί να ακούσετε αυτά, βλέπουµε ένα άρθρο στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που συνυπογράψατε µε την Υπουργό, το άρθρο 2 παράγραφος 2, όπου
µαθητές που µε τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαίτερα
δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν θα επιτρέπεται να συµµετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα λαµβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες
προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραµµα της ηµέρας.
Κυρία Υφυπουργέ, αυτό µου θυµίζει τον τρόπο που διαχειρίζεται ο κ. Ερντογάν τους µαθητές που διαµαρτύρονταν στο Γκεζί
Παρκ, που τους έδιωξε από τα σχολεία, από τα ωδεία, από τα
φροντιστήρια.
Αυτό που λέτε είναι ότι η πρόσβαση στην παιδεία δεν είναι για
όλα τα παιδιά, αλλά για αυτά τα οποία έχουν φρονήµατα µε τα
οποία συµφωνούµε. Γίνεται βάσει φρονηµάτων η πρόσβαση στην
εκπαίδευση. Και γι’ αυτό αναρωτιέµαι, ποιες χώρες έχετε ως
πρότυπο και πόσο πίσω ως Κυβέρνηση είστε διατεθειµένοι να
µας πάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
Κυρία Ζαχαράκη, καταλαβαίνω ότι προκληθήκατε, αλλά είστε
ικανή να απαντήσετε µέσα σε τρία λεπτά που σας δίνω, γιατί πιέζει πολύ ο χρόνος. Σας ευχαριστώ.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µήπως θέλετε να πρωτολογήσω και να
δευτερολογήσω µαζί; Θα βοηθούσε τη διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, αυτό είναι δικό
σας θέµα. Εγώ δεν θα το ήθελα έτσι.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Εντάξει.
Κύριε Αρσένη, την προηγούµενη Δευτέρα, µόλις πριν από
πέντε ηµέρες, κάνατε µία αναλόγου περιεχοµένου ερώτηση για
περιοχή της δυτικής Αθήνας, στην Πετρούπολη συγκεκριµένα,
για το 2ο Γυµνάσιο, για το οποίο νοµίζω ότι απάντησα και συγκεκριµένα απ’ αυτό το Βήµα.
Είχα τονίσει δε, ότι είχατε προσπαθήσει να επενδύσετε στην
εύλογη ανησυχία που υπάρχει για τα θέµατα του κορωνοϊού µε
αβάσιµες αιτιάσεις και να σπείρετε τον πανικό σε µία εποχή που
όλοι µας, ιδιαιτέρα όσοι έχουµε µια θέση δηµόσιας ευθύνης εκλεγµένο µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου είστε και εµείς είµαστε εδώ πέρα για να λογοδοτήσουµε για τις πράξεις µαςέχουµε καθήκον υπεύθυνης συµπεριφοράς ειδικά σε ένα µέγιστο
θέµα, σε ένα µέγα θέµα δηµόσιας υγείας.
Σε εκείνη την ερώτησή σας απάντησα µε συγκεκριµένα έγγραφα, στοιχεία και περιστατικά, που αποδείκνυαν ότι οι υγειονοµικές και οι εκπαιδευτικές αρχές έπραξαν το καθήκον τους.
Ανέφερα ένα προς ένα τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία
δεν αντιτάξατε κάτι. Το ίδιο θα κάνω και σήµερα.
Στην ερώτησή σας παρουσιάζετε µια δυστοπική, θα έλεγα, ει-
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κόνα της εκλογικής σας περιφέρειας, της δυτικής Αθήνας, για
τους χώρους εκπαίδευσης, τον αριθµό των παιδιών ανά τάξη,
συνδέοντας την ευθέως µε την αιτίαση ότι η πολιτεία δεν µπορεί
να προστατεύσει την υγεία των µαθητών. Κάτι τέτοιο, ούτως ή
άλλως, αναφέρατε.
Η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Αφήνω
εδώ τα στοιχεία για να αξιολογηθούν και βέβαια να αξιολογηθούν
και από τους πολίτες που µας παρακολουθούν. Με βάση, λοιπόν,
το έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, για να απαντήσω ευθέως στην ερώτηση που θέλετε και πριν,
µέσος όρος αριθµών µαθητών ανά τµήµα είναι περίπου 20. Σε
κάθε τµήµα αντιστοιχούν 6,5 τετραγωνικά κατά τη διάρκεια των
διαλειµµάτων. Και αυτό σε µία -πολύ σωστά αναφέρετε- πυκνοδοµηµένη αστική περιοχή που µάλιστα αυξάνεται ο αριθµός των
παιδιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Θα έλεγε κάποιος ότι θα ήταν ένας ευχάριστος προβληµατισµός για τους αντιδηµάρχους, γιατί το να υπάρχουν νέες οικογένειες στην περιοχή είναι πηγή ζωής και οξυγόνο, αλλά από την
άλλη δηµιουργεί, βεβαίως, τη µεγάλη υποχρέωση του που θα
στεγαστούν αυτά τα παιδιά σε σχολικά κτήρια, που όµως συµφωνείτε ότι δεν µπορούν να κτιστούν από τη µία στιγµή στην
άλλη, γίνονται όµως προσπάθειες τις οποίες θα αναφέρω µετά.
Αναφέρατε για τον αριθµό των ISOBOX, τα προκάτ. Στην πρωτοθάθµια είναι έξι. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπάρχει η περίπτωση του 2ου ΓΕΛ Πετρούπολης το οποίο επλήγη από σεισµό
και στεγάζεται προσωρινά σε προκάτ κατασκευές.
Εδώ λέω ότι προφανώς η τοποθέτηση των οικίσκων ή των αιθουσών αυτών δεν είναι η ιδανική λύση, όµως ελάτε λίγο να ξαναθυµηθούµε τι έγινε πέρυσι σ’ αυτήν την περιοχή, η οποία
πράγµατι επλήγη και ανέδειξε και ζητήµατα της σχολικής στέγης,
γιατί πράγµατι επλήγησαν σχολικές στέγες και πέραν του 2ου
ΓΕΛ. Σε χρόνο ρεκόρ, λοιπόν –και το αφήνω εδώ προς αξιολόγηση- εστάλησαν και τοποθετήθηκαν µε πολύ καλό συντονισµό
του Δήµου Πετρούπολης, του Υπουργείου Παιδείας και των κτηριακών υποδοµών οι οικίσκοι αυτοί, οι αίθουσες αυτές. Κατά τη
διάρκεια που τα παιδιά έπρεπε να περιµένουν γι’ αυτές τις αίθουσες –θυµίζω ότι πήγαν αρχές Δεκεµβρίου- είχαµε κάνει ειδική
ρύθµιση του προγράµµατος για να µπορούν να φοιτούν τα παιδιά
τότε πρωί-απόγευµα και γύρισαν όλοι σε πρωινή βάρδια όταν µε
το καλό ήλθαν οι αίθουσες. Είπαµε ότι δεν είναι η ιδανική λύση,
αλλά το κράτος έδρασε µε ταχύτητα, γιατί πρώτιστο µέληµα πρέπει να είναι η φοίτηση των παιδιών, το να µη χάνουν ώρες µαθήµατος και αυτό νοµίζω ότι απαντά και σ’ αυτά που είπατε περί
του θέµατος των καταλήψεων.
Αν θέλετε να τοποθετηθώ για το θέµα των καταλήψεων, σας
λέω ότι δεν είναι η διαδικασία αυτή ούτε η λύση ούτε η απάντηση
στα ζητήµατα. Οι συντονισµένες δράσεις, ο διάλογος για τα ζητήµατα τα οποία θέτουν τα παιδιά είναι η λύση, αλλά το να κλείνω
την πόρτα του σχολείου και την ίδια στιγµή να αφαιρώ απ’ όλους
τους άλλους, τη σιωπηλή πλειοψηφία, το δικαίωµα να κάνουν µάθηµα, σίγουρα δεν είναι η απάντηση και σίγουρα δεν είναι µια
δηµοκρατική απάντηση.
Επειδή θέλετε συγκεκριµένες απαντήσεις και για τα υπόλοιπα,
να σεβαστούµε λίγο τον χρόνο, να δευτερολογήσει ο κύριος
Βουλευτής και µετά να συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
και ευχαριστώ και την Υφυπουργό για την απάντησή της.
Κυρία Υφυπουργέ, δεν µπορείτε να ωραιοποιήσετε αυτήν την
κατάσταση, γιατί πάρα πολύ απλά είναι κάτι που βιώνουν τα παιδιά. Αναφερθήκατε στον αριθµό των παιδιών σ’ όλη τη δυτική
Αθήνα ότι είναι είκοσι ανά τάξη. Δεν αναφερθήκατε, όµως, στο
τι γίνεται ανά δήµο, γιατί υπάρχουν δήµοι που όντως υπάρχει µείωση του µαθητικού πληθυσµού. Δεν θα διαφωνήσετε, όµως, ότι
στην Πετρούπολη ο µέσος όρος είναι είκοσι επτά. Πείτε µας και
για τις υπόλοιπες περιοχές µία-µία. Σε κάθε περίπτωση δεν νοµίζω να διαφωνείτε ότι το αίτηµα των µαθητών είναι δίκαιο. Είναι
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σωστό επιστηµονικά αυτό που ζητάνε οι µαθητές, τα δεκαπέντε
άτοµα ανά τάξη, και είναι αυτό που θα τους προστάτευε στο ποσοστό του εφικτού.
Οι µαθητές επίσης ζητάνε να καθαρίζονται οι χώροι, διότι τα
νηπιαγωγεία πρέπει να καθαρίζονται συνέχεια και όχι µια φορά
την εβδοµάδα και επίσης λένε ότι δεν γίνεται µια καθαρίστρια να
ανταπεξέλθει σε δύο σχολεία. Δεν λένε κάτι το οποίο είναι παράλογο. Ίσα-ίσα λένε το αυτονόητο και το επείγον. Αντίστοιχα
γίνεται για τις προσλήψεις των µόνιµων καθηγητών.
Όµως, θέλω να εστιάσω ξανά σε κάτι, γιατί πίσω από µια ωραιοποίηση κρύβεται αυτήν τη στιγµή µια πολιτική, κυρία Υπουργέ,
που είναι φασιστική. Λέτε ότι ο µαθητής που για οποιονδήποτε
λόγο κρίνει ο εκπαιδευτικός, η διεύθυνση ότι εµποδίζει τη µαθησιακή διαδικασία θα αποκλείεται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα παίρνει απουσία; Αυτό το χρησιµοποιείτε
προφανώς σαν µέτρο για να σταµατήσουν τις καταλήψεις; Συγγνώµη, αλλά εδώ πέρα διώκετε τα παιδιά για τα φρονήµατά τους;
Τα αποκλείετε; Λέτε ότι όποιον διαφωνεί και ζητάει σωστές συνθήκες συγχρωτισµού για να αντιµετωπίσουµε τον κορωνοϊό,
εµείς θα τον κόβουµε από το πανεπιστήµιο µε απουσίες, θα τον
αφήνουµε στην ίδια τάξη; Αυτό είναι ανήκουστο. Δεν ξέρω καν
πώς το διανοηθήκατε. Πείτε µας ποια χώρα είναι το πρότυπό σας
και πραγµατικά πόσο πίσω στην ιστορία αυτής της χώρας που
ζούµε είστε διατεθειµένοι να µας πάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Αρσένη, αν και πήγατε στις καταλήψεις. Επίκαιρο θέµα µεν,
αλλά δεν είναι µέσα στην επίκαιρη ερώτηση.
Κυρία Ζαχαράκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Αρσένη, όταν ξαναβρεθούµε στην ίδια Αίθουσα και
επειδή θέλω να µείνω στην ουσία της επίκαιρης ερώτησής σας,
έχει µεγάλη αξία να µιλήσουµε για τον καθαρισµό και να απαντήσουµε ποια άλλη χώρα έχει επίσης καταλήψεις σε σχολεία. Να
το συζητήσουµε, να την κάνουµε αυτήν την κουβέντα αναλυτικά.
Είµαι διατεθειµένη να την κάνουµε µε στοιχεία.
Πάµε, λοιπόν, στο θέµα για το προσωπικό καθαριότητας, το
οποίο θέσατε. Είναι ερωτήσεις και απαντήσεις που πρέπει ούτως
ή άλλως να γίνουν. Δεν ξέρω αν πριν έκανα κάποιο λάθος. Να
διορθώσω κάτι. Τα εξίµισι τετραγωνικά ανά µαθητή είναι στο διάλειµµα, κύριε Αρσένη. Δεν ξέρω αν ακούστηκε ευκρινώς. Το λέω
για να µη δώσουµε λάθος εντύπωση.
Ως προς το προσωπικό καθαριότητας, το οποίο ξέρετε πολύ
καλά ότι εδώ έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δήµοι να
επιληφθούν του ζητήµατος, υπάρχει ειδική µέριµνα για την κάλυψη πέραν των τρεχουσών αναγκών. Υπήρξε µέριµνα και µε τον
ν.4713/2020, άρθρο 34. Από την έναρξη του διδακτικού έτους
2020-2021, εφόσον οι ανάγκες των δήµων δεν καλύπτονται από
δικό τους προσωπικό, µπορούν να καλύπτονται µε συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ίση µε το διδακτικό έτος.
Άρα, βοηθούν για κάποιους µήνες να καλύπτουν και ξέρω σε
επικοινωνία µε τους δήµους στην εκλογική περιφέρεια στην
οποία εκλέγεσθε ότι γίνονται ήδη οι ολιγόµηνες συµβάσεις ή δύνανται να γίνουν. Χτες είδα τον Δήµαρχο Αιγάλεω. Κάναµε µια
πολύ αναλυτική συζήτηση, πέραν των θεµάτων της σχολικής στέγης, που ήδη αναλαµβάνει και συστήµατα ανακατασκευής.
Έχετε δίκιο ότι πράγµατι υπάρχουν ζητήµατα, ειδικά σε δύο σχολεία και στο γυµνάσιο και στο ειδικό. Σε συνεργασία που είχαµε
µε την ΚΤΥΠ βλέπω ότι εκεί προχωράµε σε ανακατασκευές και
υπάρχει η πρόθεση δηµιουργίας νέας σχολικής µονάδας, λόγω
των αυξηµένων αναγκών που σωστά αναφέρεστε ότι υπάρχουν.
Άρα, βλέπω ότι οι δήµοι πραγµατικά είναι διατεθειµένοι να καλύψουν και µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου ανάγκες που
υπάρχουν και βέβαια επειδή επισκέφτηκα -και το ξέρετε καλάτην πρωτοβάθµια της Γ’ Αθήνας δεν αναφέρθηκε πουθενά ότι
υπάρχει νηπιαγωγείο που καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα.
Θα το ελέγξω, όµως, αυτό που λέτε και θα επανέλθω σε αυτό.
Θα µιλήσω µε τη διευθύντρια.
Για να συνεχίσω στο θέµα του προσωπικού καθαρισµού, τροποποιήθηκε µε κοινή υπουργική απόφαση η δυνατότητα και δό-
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θηκε πρόβλεψη γενναίας µοριοδότησης προϋπηρεσίας του προσωπικού καθαρισµού που ασχολήθηκαν τα προηγούµενα έτη µε
συµβάσεις έργου στις σχολικές µονάδες, ενώ πλέον ως προσωπικό ορισµένου χρόνου απολαµβάνουν πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα, κάτι πολύ σηµαντικό.
Έγινε πρόσληψη εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων µελών προσωπικού καθαρισµού σχολικών µονάδων, εκ
των οποίων πέντε χιλιάδες εξ αυτών πλήρους απασχόλησης.
Συγκεκριµένα στη δυτική Αθήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
ΥΠΕΣ, προσελήφθησαν τριακόσια τριάντα άτοµα στο προσωπικό
καθαρισµού.
Τα κονδύλια τα οποία διατέθηκαν στους δήµους, 11.620.000
ευρώ, εκ των οποίων στους Δήµους Αγίων Αναργύρων, Καµατερού και Πετρούπολης στους οποίους αναφερθήκατε στην ερώτησή σας πήγε περίπου 60.000 ευρώ στον καθένα για
προµήθειες υλικού, για την παροχή µέσων προστασίας εργαζοµένων, καθώς και υπηρεσιών συναφών µε την αντιµετώπιση της
πανδηµίας.
Ξέρετε πολύ καλά το ποσό το οποίο διασφαλίστηκε για το
θέµα των µασκών, µε την αστοχία που υπήρχε, αλλά µε τη διόρθωση που επίσης θα υπάρχει. Αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως
περιµένουµε να διορθωθεί. Πράγµατι υπήρξε µια παραδοχή ως
προς αυτό και ταχύτητα τώρα για να λυθεί, έτσι ώστε να δοθούν
εκ νέου οι µάσκες στα παιδιά εκεί που υπήρξε λάθος στην παρτίδα.
Επίσης, για να πάµε στα θέµατα του Παιδείας, έχουµε κατ’
επανάληψη τονίσει ότι ήταν εξαιρετικά σηµαντικό ότι για πρώτη
φορά µετά από δέκα χρόνια προσελήφθησαν τεσσερισήµισι χιλιάδες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Ειδικά, µάλιστα, µε τη δεύτερη φάση διορισµών εκατόν δεκαεπτά εξ αυτών είναι στη δυτική
Αθήνα και συνεχίζουµε µε διορισµούς που θα γίνουν του χρόνου.
Περίπου το 2021, όταν βγουν οι τελικοί πίνακες και νοµίζω ότι το
ΑΣΕΠ θα είναι, γιατί αυτό είναι το αρµόδιο ως προς τη σύνταξη
των τελικών πινάκων, θα έχουµε και τους πέντε χιλιάδες διακόσιους πενήντα εκπαιδευτικούς στη γενική εκπαίδευση.
Προσλάβαµε τριάντα δύο χιλιάδες αναπληρωτές, το ξέρουµε
καλά, Σεπτέµβριο, νωρίτερα από ποτέ, περισσότεροι από ποτέ,
αλλά και στις αρχές της άλλης εβδοµάδας νέο κύµα αναπληρωτών για να καλύψουν τις ανάγκες.
Απαντάµε, λοιπόν, στα αιτήµατα των παιδιών -επειδή κάναµε
µια κουβέντα επί των αιτηµάτων- µε συγκεκριµένες πράξεις. Η
Βουλή ψήφισε πριν από λίγες µέρες. Βάλαµε διατάξεις για 133
εκατοµµύρια ευρώ. Προστίθενται στα 200 εκατοµµύρια ευρώ
που ψηφίστηκαν στη Βουλή πριν από δεκαπέντε µέρες. Όλο
αυτό το ποσό έρχεται να καλύψει και ανάγκες πρωτοβάθµιας, διεύρυνση ολοήµερου, αλλά και τις ανάγκες της δευτεροβάθµιας
κάλυψης των αναγκών.
Με πράξεις, λοιπόν, κύριε Αρσένη, και όχι µε αιτιάσεις οι
οποίες µπορεί να είναι γενικόλογες, πολλές φορές και άδικες, θα
έλεγα, αποδεικνύεται ότι η δυστοπική εικόνα την οποία παρουσιάζετε δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Έχουµε,
όµως, χρέος -γιατί δεν θέλω να εξωραΐσω καµµία εικόνα- αυτά
τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ακατάλληλο χώρο αυτήν τη
στιγµή ή τα παιδιά τα οποία φοιτούν µέσα σε αυτές τις τάξειςκοντέινερς, να τους δώσουµε επιλογή, την επιλογή του καλού
και ανταγωνιστικού δηµόσιου σχολείου, που ανοίγει πόρτες και
δεν τις κλείνει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 6896/28-5-2020 ερώτηση αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Β3 Νότιου Τοµέα
Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη
Μπαλάφα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε
θέµα: «Ολοκλήρωση διαδικασιών παραχώρησης του πάρκου
Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρµατος) Αγίου Δηµητρίου Αττικής
στον Δήµο Αγίου Δηµητρίου».
Κύριε Μπαλάφα, καληµέρα σας. Έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υποβάλλουµε, κύριε Υπουργέ, σήµερα τη συγκεκριµένη επί-
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καιρη ερώτηση που αφορά στην πολύ µεγάλη καθυστέρηση στην
ολοκλήρωση της παραχώρησης του πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου, το γνωστό πάρκο «Ασύρµατος», στον Δήµο Αγίου Δηµητρίου. Πρόκειται για µια έκταση, για ένα πάρκο, πολύ σηµαντικό
χώρο πρασίνου, αναψυχής, πολιτισµού για όλους τους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής. Η παράκλησή µας είναι σαφής. Θέλουµε συγκεκριµένη απάντηση για να ενηµερώσουµε τους ενδιαφερόµενους πολίτες και τον δήµο οι οποίοι διερωτώνται και
ανησυχούν. Θεωρώ ότι ευλόγως διερωτώνται και ανησυχούν.
Από τον Ιούλιο 2016 όταν ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στον Άγιο Δηµήτριο, ανακοίνωσε την επικύρωση της παραχώρησης του συγκεκριµένου πάρκου στον δήµο, ξεκίνησε η
διαδικασία και τον Μάρτιο 2019, µετά από την έγκριση του δήµου
και του αρµόδιου συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, µεταβιβάστηκαν όλα τα έγγραφα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να εκδοθεί το αναγκαίο προεδρικό διάταγµα για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προχωρήσει η δηµοπράτηση.
Όµως από τότε, από τον Μάρτιο του 2019, υπήρξε αδράνεια, ουσιαστικά. Έτσι οδηγηθήκαµε στην υποβολή ερωτήσεως τον Μάιο
του 2020 στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μετά από την ερώτησή
µας αφυπνίζεται το Υπουργείο -επιτρέψτε µου την έκφραση- και
µετά από ένα µήνα, επιτέλους, στέλνει από τη µια διεύθυνση
στην άλλη, στη διεύθυνση νοµοθετικού έργου, τα έγγραφα για
να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα. Πέρασαν άλλοι τρεις µήνες
χωρίς να υπάρχει απάντηση στην ερώτησή µας.
Σήµερα υποβάλλουµε τη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση. Νοµίζω ότι συµφωνείτε κι εσείς ότι είναι απορίας άξιο τέτοια καθυστέρηση και ολιγωρία. Μήπως συµβαίνει κάτι άλλο; Πότε θα
υπογραφεί; Αυτή είναι η συγκεκριµένη ερώτησή µας. Απαιτείται,
είναι αναγκαία µια συγκεκριµένη απάντηση. Ενάµισης χρόνος για
το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι πάρα πολύς, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Μπαλάφα.
Είστε ο µόνος που µπήκε κατευθείαν στην ερώτηση. Δεν το
πήγατε, γύρω-γύρω. Δεν µπήκατε στην ερώτηση όταν έληξε ο
χρόνος. Μπράβο σας.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Δηµήτριος Οικονόµου.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τρία λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος κι
Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βουλευτή
γιατί πολύ ευγενικά δέχτηκε να µεταθέσουµε χρονικά την ερώτηση, επειδή µου προέκυψε κάτι απρόοπτο την προηγούµενη
φορά. Ευχαριστώ και πάλι.
Περνώντας στην ουσία της ερώτησης, θέλω να πω ότι έχετε
δίκιο. Η καθυστέρηση είναι υπερβολική και απαράδεκτη και θέτει
σε κίνδυνο τη δηµιουργία του συγκεκριµένου χώρου πρασίνου
και πολιτισµού που είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί στη συγκεκριµένη περιοχή.
Για τις προηγούµενες καθυστερήσεις έχετε απόλυτο δίκιο,
αλλά δεν µπορώ να πω κάτι παραπάνω. Όταν έφτασε στο γραφείο µου για υπογραφή το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος, διαπίστωσα ότι υπήρχαν λάθη στο ρυµοτοµικό σχέδιο. Για
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παράδειγµα, οι καταργούµενες ρυµοτοµικές γραµµές δεν είχαν
σηµειωθεί µε µαύρη διακεκοµµένη γραµµή όπως πρέπει, κάποιες
άλλες γραµµές δεν ήταν κόκκινες όπως πρέπει. Υπάρχουν και
κάποιες άλλες τέτοιες ατέλειες που θα έθεταν σε κίνδυνο τη νοµιµότητα της δηµιουργίας του κοινοχρήστου χώρου. Το επέστρεψα στη διεύθυνση. Δεσµεύοµαι προσωπικά ότι µέχρι τις 15
Οκτωβρίου αυτό θα επιστραφεί πάλι σ’ εµάς για να κάνουµε έναν
τελικό έλεγχο. Αµέσως µετά θα φύγει για τον τελικό έλεγχο στο
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Καταλαβαίνω απολύτως και συµφωνώ ότι έχουµε καθυστερήσει. Δεσµεύοµαι προσωπικά πως ό,τι είναι δυνατόν να γίνει από
µένα θα γίνει για να προχωρήσει ταχύτατα ο συγκεκριµένος κοινόχρηστος χώρος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε. Τέτοια θέλω.
Νοµίζω ότι έχετε καλυφθεί, κύριε Μπαλάφα, αλλά έχετε και
τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον
Υπουργό για την ειλικρίνειά του. Η ειλικρίνεια στην τοποθέτηση,
συνήθως σ’ αυτές τις διαδικασίες, είναι είδος εν ανεπαρκεία.
Συµφωνείτε κι εσείς ότι το να λιµνάζει ενάµιση χρόνο αυτό το
θέµα, είναι πάρα πολύ. Εκτιµώ επίσης ότι αναφερθήκατε σε
λάθη. Άνθρωποι είµαστε, λάθη κάνουµε. Όµως κρατάω δύο
πράγµατα και τελειώνω. Το πρώτο είναι η ηµεροµηνία 15 Οκτωβρίου. Μου λέτε ότι στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή σε δεκατρείς
µέρες, θα πάει στην αρµόδια διεύθυνση νοµοθετικού έργου. Θα
έλεγα όµως -επειδή δεν είναι ανεξάρτητη, αυτόνοµη η διεύθυνση
νοµοθετικού έργου, αλλά έχετε την ευθύνη ως Υπουργείο-, αν
όχι στις 25 Οκτωβρίου, την ηµέρα της 28ης Οκτωβρίου ή περίπου
τότε, να έχει τελειώσει αυτό το ζήτηµα, γιατί υπάρχει και µια συνάντηση αύριο µε τη δήµαρχο. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι µόνο
ότι διερωτώνται για την καθυστέρηση. Ανησυχούν -και σας το
λέω απόλυτα ειλικρινά- µήπως υπάρχει κάτι άλλο, διότι δεν µπορούν να δώσουν µια άλλη ερµηνεία.
Ευχαριστώ πολύ και περιµένουµε να ολοκληρωθούν και να
πραγµατοποιηθούν όσα αναφέρατε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Μπαλάφα.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Μισό λεπτό µόνο θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα γίνει αυτό που ζητήσατε, κύριε Μπαλάφα. Θέλω να πω ότι
και η ερώτησή σας βοήθησε στην επιτάχυνση της διαδικασίας
αυτής, αν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτόν τον όρο στη
συγκεκριµένη περίπτωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε.
Καλή συνέχεια και στους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για λίγα λεπτά. Εγώ να σας
ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου. Καλό Σαββατοκύριακο,
η Παναγιά µαζί σας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η µε αριθµό 16/9/26-2-2020 επίκαιρη επερώτηση
των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος
Αλλαγής κ.κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου, Ευαγγελίας Λιακούδη, Γεώργιου Αρβανιτίδη, Ιλχάν Αχµέτ, Κωνσταντίνας(Νάντιας) Γιαννακοπούλου, Χρήστου Γκιόκα, Γεώργιου Καµίνη, Χαράλαµπου
Καστανίδη, Μιχαήλ Κατρίνη, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Δηµήτριου Κωνσταντόπουλου, Χαρούλας(Χαράς) Κεφαλίδου, Ανδρέα Λοβέρδου, Μπουρχάν Μπαράν, Γεώργιου Μουλκιώτη,
Δηµήτριου Μπιάγκη, Απόστολου Πάνα, Ανδρέα Πουλά, Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη και Γεώργιου Φραγγίδη µε θέµα: «Οι κοµµατικές σκοπιµότητες που εξυπηρετούν οι πολλαπλές ταχύτητες για
τις κρίσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων του «επιτελικού»
κράτους της Νέας Δηµοκρατίας».
Τον λόγο έχει η πρώτη επερωτώσα Βουλευτής Λάρισας του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελία Λιακούλη για δέκα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φτάσαµε αισίως
-ας πούµε αισίως τέλος πάντων- στον δέκατο πέµπτο µήνα διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία. Πρόκειται για
δεκαπέντε µήνες που εσείς λέτε ότι δεν ήταν εύκολοι κι εµείς
λέµε ότι δεν ήταν εύκολοι. Υπάρχει µια συγκυρία την οποία βέβαια ακούω τελευταία να την αποκαλείτε «απανωτές ατυχίες» οι
οποίες χτύπησαν τόσο τη χώρα, όσο και τον πλανήτη. Οµολογουµένως αναµενόταν ότι θα έφερναν δυσκολίες και στη χώρα
µας. Είµαστε µια χώρα όµως η οποία, ανεξάρτητα κάθε συγκυρίας, διαχρονικά αντιµετωπίζει προβλήµατα διοίκησης, οργάνωσης και πρωτίστως όµως αντιµετωπίζει προβλήµατα πολιτικής
βούλησης στο να προβεί σε γενναίες µεταρρυθµίσεις σε σχέση
µε ακριβώς αυτά τα προβλήµατα.
Η Κυβέρνηση λοιπόν του άτυχου κ. Μητσοτάκη δεν βοήθησε
τα πράγµατα να γίνουν ευκολότερα. Αυτό είναι το συµπέρασµα
και αυτός είναι ο τίτλος της σηµερινής µας συζήτησης πιθανολογώ.
Οι περισσότερες λύσεις της συντηρητικής παράταξης ξαναήρθαν µπροστά µας, παλιές, δοκιµασµένες, µε γνωστές πρακτικές,
µε γνωστές αντιλήψεις, µε γνωστούς δογµατισµούς και µε όλες
τις γνωστές συνέπειες βεβαίως για τη χώρα και ας µετονοµάστηκαν µε νέα, περίτεχνα και ωραία επικοινωνιακά περιτυλίγµατα εκεί, κύριε Υπουργέ, πρέπει να βάλετε και το χεράκι σας- όπως
παραδείγµατος χάριν το περιλάλητο επιτελικό κράτος µε όλα τα
επιτελεία, τους επιτελάρχες, τους επιτελικούς. Μεγαλεία!
Είδαµε λοιπόν αυτούς τους δεκαπέντε µήνες τη διόγκωση του
δηµόσιου τοµέα µε µετακλητούς και έκτακτους δηµόσιους υπαλλήλους χωρίς όµως κανένα οργανωτικό πλάνο από την άλλη.
Τι είδαµε στο επιτελικό σας κράτος; Είδαµε τον υποβιβασµό
του ΑΣΕΠ σε παρακολούθηµα της κοµµατικής µηχανής της Νέας
Δηµοκρατίας και της άσβεστης τελικά δίψα σας για νέα διαρκώς
ρουσφέτια. Είδαµε άπειρες κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας διατάξεις για ό,τι µπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους.
Είδαµε κακή -όχι απλά κακή, αλλά κάκιστη- νοµοθέτηση που συνεχώς υποβιβάζει τη νοµοθετική εξουσία και την καθιστά έρµαιο
των ακόρεστων ορέξεων της εκτελεστικής. Είδαµε ελάχιστα
εχέγγυα αξιοκρατίας στον δηµόσιο τοµέα µε αποτέλεσµα διαλυτικά φαινόµενα στη δηµόσια διοίκηση. Να θυµηθώ τα νοσοκοµεία
πρόσφατα και τον όλεθρο; Είδαµε τη δηµιουργία νέων κρατικών
δοµών, είτε ιδιωτικού είτε δηµόσιου τοµέα, που πολλές φορές
λογοδοτούν µόνο σε Υπουργούς και όχι στη διοικητική ιεραρχία
του Υπουργείου σε µια ιδιότυπη και µεταµοντέρνα, θα έλεγα,
ανασύσταση του φεουδαρχισµού, ελληνικής εµπνεύσεως. Μετά
από πεντακόσια χρόνια όµως τα κάνετε αυτά. Είδαµε δειλές, καθόλου οραµατικές, αλλά κυρίως καθόλου αθώες πρωτοβουλίες
για την αυτοδιοίκηση, ενός πεδίου πολιτικής που εµείς τουλάχιστον οι «καθαροί» αυτοδιοικητικοί πιστεύαµε και πιστεύουµε

πάντα πως θα έπρεπε να δοθούν όλα τα αναγκαία µέσα, η έµπνευση και το όραµα για να προχωρήσει µε τους πόρους µαζί
και µε ένα δηµιουργικό σχέδιο. Αντίθετα, δεν την απελευθερώνετε. Όσο προχωράτε, την αποψιλώνετε στα συλλογικά της όργανα και της πετάτε και ένα ξεροκόµµατο πού και πού για να την
έχετε µαζί σας σαν το µακρύ χέρι της Κυβέρνησης που θέλει η
αυτοδιοίκηση πάντα να εκτελεί τις αποφάσεις. Παρακάτω θα πω
δυο κουβέντες γι’ αυτό.
Είδαµε ακόµη να εξαγγέλλονται ψηφιακές µεταρρυθµίσεις, οι
οποίες περνούσαν τουλάχιστον κάτω από τον πήχη όλων όσων
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αξιοποιούσαν πλέον εδώ και µια
πενταετία και εσείς δεν το είχατε δει αυτό όταν φέρατε τα πρώτα
σας νοµοσχέδια για την ψηφιακή µεταρρύθµιση.
Είδαµε, επίσης, να τροµοκρατούνται από τους προϊσταµένους
τους υπάλληλοι του δηµοσίου µε µια ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950, όταν ο προϊστάµενος χτυπούσε µε νόηµα το
τζάµι και έλεγε: «Σε βλέπω».
Αυτές οι καταγγελίες, κύριε Υπουργέ, εσάς δεν σας αφορούν,
δεν σας ενδιαφέρουν, δεν σας συγκινούν;
Όµως, µπορούµε να είµαστε και επιεικείς, διότι δεν εφευρέθηκε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λάθος, υπήρξε ένα
σοβαρό προηγούµενο. Περισσότερο σε µια ολική επαναφορά
στο 2009 το βλέπω το πράγµα, εκεί πλησιάζουµε, τότε που η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή έπνεε τα λοίσθια.
Συµπεριφέρεται η τωρινή Κυβέρνηση σαν να µην παρεµβλήθηκε από τότε µέχρι σήµερα το απολύτως τίποτα. Μια κρίση που
λίγο έλειψε να βγάλει την Ελλάδα από το κλαµπ των ευρωπαϊκών
χωρών και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός, µια κρίση που φτωχοποιεί µεγάλο µέρος πολιτών και συµπολιτών, µια κρίση που έκανε
τα θεµέλια των δηµοκρατικών κατακτήσεων του πολιτεύµατος να
τρίξουν, µια κρίση σχεδόν µοιραία για το ίδιο το πολιτικό µας σύστηµα µε την εµφάνιση της Χρυσής Αυγής και άλλων αντισυστηµικών ή ψευδοαντισυστηµικών δυνάµεων και κουβαλήσαµε αυτόν
τον αγώνα στις τελευταίες εκλογές στην πλάτη µας το Κίνηµα
Αλλαγής και αποτελέσαµε το πραγµατικό θεσµικό ανάχωµα για
να µην υπάρξει ο θεσµός αυτός, δυστυχώς του άπλετου ανοίγµατος του Κοινοβουλίου σε όλα τα αντισυστηµικά. Εµείς αναγνωριστήκαµε από τον κόσµο ότι τον αγώνα αυτόν τον κάναµε
ακριβώς επειδή είµαστε οι θεσµικοί εγγυητές του πολιτεύµατος.
Ας τα πιάσουµε όµως ένα-ένα τα ειδικότερα ζητήµατα στον
βαθµό που ο χρόνος βέβαια της συζήτησης επιτρέπει για να τονίσουµε κατ’ αρχάς ότι µετά βαΐων και κλάδων η Νέα Δηµοκρατία, ούτε µηνός Κυβέρνηση τότε, έφερε το νόµο για το επιτελικό
κράτος, µια υποτιθέµενη µεταρρυθµιστική τοµή στο πλαίσιο της
δηµόσιας διοίκησης, την οποία όχι µόνο διαφηµίσατε, όχι µόνο
επενδύσετε, όχι µόνο µας κουνήσατε το δάχτυλο λέγοντας: «κοιτάξτε να µαθαίνετε εσείς οι αδαείς τι σηµαίνει διοίκηση», αλλά
δεν έµεινε Ελληνίδα και Έλληνας που να µην µάθει για το επιτελικό µεγαλόπνοο σχέδιό µας.
Δεν µας είπατε βέβαια ότι αντί του επιτελικού εννοούσατε ένα
υπερσυγκεντρωτικό κράτος. Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά
που µια αντιµεταρρύθµιση εξωραΐζεται ονοµατολογικά προκειµένου να κρυφτούν πίσω από αυτή ένας µεγαλεπήβολος τίτλος,
αλλά οι πραγµατικές κυβερνητικές προθέσεις που ήταν ο απόλυτος έλεγχος της δηµόσιας διοίκησης.
Τι επιτέλεσε, κύριε Υπουργέ, µέχρι σήµερα το επιτελικό σας
κράτος µε τους εκατοντάδες επιτελικούς, επιτελάρχες, επιτελεία
µε επιτελικά έργα; Δηµιούργησε ένα δαιδαλώδες σχήµα παρακολούθησης της εφαρµογής δηµοσίων πολιτικών κάνοντας
χρήση α λα καρτ εργαλείων του management µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία µιας αγνώριστης κατ’ αρχάς Προεδρίας της Κυβέρνησης µε τετρακόσια σαράντα άτοµα προσωπικό, εκ των οποίων
οι εκατό είναι µετακλητοί. Αυτό δεν είναι επιτελείο -σας είπα και
πριν-, είναι µεγαλείο! Δηµιουργήσατε µια απολύτως προσωποπαγή δοµή φαραωνικών διαστάσεων, πανάκριβη στη συντήρηση,
που δεν έχει άλλο σκοπό από την υποστήριξη της «ΜΑΞΙΜΟΥ
Α.Ε.».
Τι άλλο έκανε το επιτελικό κράτος; Κατάφερε να θεσµοθετήσει
στο ίδιο κείµενο νόµου ένα σώφρον πλαφόν για την πρόσληψη
συνεργατών των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών
Γραµµατέων -προς άγραν των λίγων αριθµητικά πραγµατικά αν-
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τικρατιστών και φιλελεύθερων υποστηρικτών του Κυριάκου Μητσοτάκη- και στο ίδιο άρθρο να προσθέσει τη φράση κλειδί προς
άγραν των παραδοσιακών προφανώς πελατών της πως ο αριθµός των θέσεων των συνεργατών µπορεί να αυξάνει ανάλογα µε
τις ανάγκες του Υπουργού. Θεσµοθετήθηκαν και ξε-θεσµοθετήθηκαν, λοιπόν, όλα αυτά µέσα στο ίδιο άρθρο, ένα πραγµατικά
κορυφαίο νοµοθετικό επίτευγµα διπλής γλώσσας, διπλών στοχεύσεων.
Πόσο τέλεια σύλληψη, αλήθεια. Αν ήθελε ο λαός µας να βρει
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα πολιτικού µπαγάσα, πείτε µου αλήθεια- αν αυτό δεν θα ήταν το ιδανικό; Και έτσι βέβαια δεν
είναι τυχαίο και το γεγονός ότι η µόλις δεκαπεντάµηνη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας διαθέτει ήδη αρκετές εκατοντάδες
περισσότερους µετακλητούς, σχεδόν χίλιους, από τους ήδη
πολύ φουσκωµένους αριθµούς µετακλητών των τεσσεράµισι
χρόνων του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, η αξιοκρατία εξακολούθησε να περνά στα ψιλά
γράµµατα. Η Κυβέρνηση των αρίστων σας διαγωνίζεται στα
εξής:
Οι κοµµατικοί γενικοί γραµµατείς Υπουργείων, που υποτίθεται
ότι θα αντικαθίστατο από διοικητικούς γραµµατείς µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, παραµένουν στη θέση τους και το επίδοµα θέσης
τους της τάξης των 1.400 ευρώ διατηρείται, την ίδια ώρα που ο
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ λαµβάνει επίδοµα θέσης 550 ευρώ, παρακαλώ.
Μια σύγκριση για να σκοτωθούµε.
Όµως, και ο µετακλητός σε Υπουργείο απόφοιτος δηµοτικού
κατατάσσεται στο 13ο µισθολογικό κλιµάκιο, λαµβάνοντας 1.578
ευρώ, την ίδια ώρα που ο αστυνοµικός, που πασχίζει να ελέγξει
το έγκληµα και την ανοµία, αµείβεται µε 930 ευρώ.
Ιδού, λοιπόν, η διπλή γλώσσα σας του δόγµατος «νόµος και
τάξη» της Νέας Δηµοκρατίας αποτυπωµένη πλέον σε νούµερα!
Για να µπορέσεις, όµως, έναν άκρως συντηρητικό νόµο όπως
αυτόν του επιτελικού κράτους να τον κάνεις να φανεί ως µεταρρυθµιστική τοµή, αναπόφευκτα χρειάζεται και ειδικούς της επικοινωνίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, επιτελέσατε κι αυτό µε το
επιτελείο σας, έναν απροσδιόριστο αριθµό θέσεων για δηµοσιογράφους στα Υπουργεία και την Προεδρία της Κυβέρνησης, τακτική εγκόλπωσης ουσιαστικά πολλών από αυτούς που
απαρτίζουν τον τέταρτο πυλώνα της δηµοκρατίας.
Με αυτά και µε αυτά, λοιπόν, η χώρα κατατάσσεται µεταξύ των
τελευταίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εικοστή τέταρτη
από τις είκοσι επτά, στον δείκτη για την ελευθερία του Τύπου.
Πλέον και µε την πρωθυπουργική βούλα του µεταρρυθµιστή,
κατά τα άλλα, Κυριάκου Μητσοτάκη κατηγοριοποιούµαστε ότι είµαστε µερικώς ελεύθεροι.
Και βεβαίως, αποδεικνύεται ότι όλα αυτά τα οποία εσείς επαγγέλλεστε και προεκλογικώς τάξατε στον ελληνικό λαό για τη δηµόσια διοίκηση, το προσεγµένο σύστηµα, δυστυχώς, όλα αυτά
πέρασαν πλέον στο παρελθόν.
Υπάρχει, όµως, κι ένα σοβαρό θέµα, κύριε Υπουργέ, που έχει
να κάνει µε το ΑΣΕΠ. Νέοι στρατοί συµβασιούχων, όµηροι της
χρηστής διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ιουνίου του 2020, ο συνολικός αριθµός συµβασιούχων
ορισµένου χρόνου, µε συµβάσεις έργου, µε ωροµίσθιους σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, είναι της τάξης των εκατόν είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαοκτώ, όταν το σύστηµά µας
σηκώνει εξήντα πέντε χιλιάδες υπαλλήλους. Είναι διπλάσιοι!
Βάλτε, λοιπόν, και τον κορωνοϊό, βάλτε και τις ΠΝΠ που έχετε
φέρει, τις παρατάσεις τις οποίες έχετε κάνει, πολλές από τις τετράµηνες, εξάµηνες, οκτάµηνες έκτακτες προσλήψεις που έγιναν από τον Μάρτιο µέχρι τον Αύγουστο λόγω κορωνοϊού κι όλα
αυτά τα οποία φέρνετε. Το συµπέρασµα είναι ένα, ότι η τωρινή
Κυβέρνηση δεν διαφέρει σε τίποτα από τους επίδοξους καταστροφείς του ΑΣΕΠ του παρελθόντος.
Βεβαίως, τώρα σας κάνει ζήλιες ο κ. Σκουρλέτης. Εγώ είµαι
σίγουρη ότι σας κάνει, διότι µέσα του χαίρεται ή και ζηλεύει. Θυµάται πώς προσπάθησε η προηγούµενη κυβέρνηση να διεµβολίσει το ΑΣΕΠ µε τις περιβόητες διαδικασίες της προκήρυξης 3Κ
-δεν το ξεχνάµε αυτό-, µε την οποία επιχειρήθηκε η πρόσληψη
εκτός διαδικασιών χιλιάδων υπαλλήλων.
Παράλληλα, όµως -και επανέρχοµαι στους τωρινούς Κυβερ-
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νώντες- η κατά παρέκκλιση νοµοθέτηση και ιδίως σε ό,τι αφορά
θέµατα κυρίως διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο,
δίνει και παίρνει. Προβλέπονται κατά παρέκκλιση προσλήψεις,
κατά παρέκκλιση διαδικασίες κινητικότητας και αποσπάσεις και
µετατάξεις, κατά παρέκκλιση τοποθετήσεις προϊσταµένων, κατά
παρέκκλιση αποδοχές και αµοιβές σε µέλη επιτροπών κι όλα
αυτά µε σαφές πελατειακό πρόσηµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς πρόκειται για ένα µεγάλο πάρτι! Θέλω να σηµειώσω πως ο προϋπολογισµός του 2020
ήδη σηµειώνει γύρω στα 6,6 δισεκατοµµύρια ευρώ πρωτογενές
έλλειµµα στο οκτάµηνο. Πρωτογενές έλλειµµα είχαµε να δούµε
από αυτό που µας κληροδότησε η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή πίσω το 2007, 2008, 2009 και 2010. Έκτοτε, είχαµε µόνο
πρωτογενή πλεονάσµατα. Με το αίµα, τους κόπους, τις θυσίες
των Ελλήνων φορολογουµένων, αλλά πλεονάσµατα.
Δυστυχώς, έχουµε µία συνισταµένη η οποία έχει να κάνει µε
το εξής, ότι δεν διορθώνεστε. Τα λέµε από αυτό το Βήµα, τα λέµε
στις επιτροπές, τα λέµε παντού. Φέρνετε πάλι τα ίδια.
Θα πω στη δευτερολογία µου -και το έχω κρατήσει, γιατί οι συνάδελφοι µου θα αναπτύξουν ανά τοµείς ο καθένας τα ειδικά θέµατα που σε τίτλους προσπάθησα να βάλω- τι κάνετε σήµερα και
τι φέρνετε σήµερα στη διπλανή αίθουσα της Γερουσίας, όπου
συζητάµε το νέο σας νοµοσχέδιο, που δυστυχώς πρόκειται πάλι
για έναν αχταρµά, προσεκτικώς όµως ανακατεµένα όλα µέσα και
από λίγο, για να περάσετε πάλι για τη δηµόσια διοίκηση διατάξεις που δεν τιµούν τη δηµοκρατία.
Το Κίνηµα Αλλαγής θα παραµείνει σταθερός θεµατοφύλακας,
θεσµικός εγγυητής της δηµόσιας διοίκησης. Γιατί εµείς πιστεύουµε πως µόνο µε αυτή τη δηµόσια διοίκηση, την εξωραϊσµένη δηµόσια διοίκηση που µπορεί να προχωράει στο µέλλον,
µπορεί να προχωρήσει και η χώρα µαζί της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το λόγο τώρα έχει ο κ.
Καµίνης, Βουλευτής Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής.
Έχετε πέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε.
Σας παρακαλώ πολύ να κρατάτε τους χρόνους σας, εκτός κι
αν θέλετε να πάρετε και τον χρόνο της δευτεροµιλίας σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος επιλογής των προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες της δηµόσιας διοίκησης είναι µία σαφής ένδειξη για το πώς
αντιλαµβάνεται η εκάστοτε κυβέρνηση το δηµόσιο.
Η αλήθεια είναι ότι από το 2007 µέχρι σήµερα το σύστηµα επιλογής των προϊσταµένων έχει αλλάξει πέντε φορές µε τους νόµους 3528, 3839, 4275, 4369 και 4674. Τι µας δείχνει αυτό; Μας
δείχνει ότι διαχρονικά ο νοµοθέτης ακόµη δεν εµπιστεύεται τη
δηµόσια διοίκηση και δεν έχει κατασταλάξει σε ένα πάγιο, αξιοκρατικό σύστηµα ανέλιξης των δηµοσίων υπαλλήλων και επιλογής των προϊσταµένων.
Η αντίστοιχη νοµοθετική ύλη -όποιος κάνει τον κόπο λίγο και
προσπαθήσει να εντρυφήσει- διακρίνεται από πλήθος ετερόκλητων διατάξεων µε ευρύτατους θυλάκους νοµοθέτησης κατά παρέκκλιση. Αυτό έχει µία πολύ επιζήµια συνέπεια για τη δηµόσια
διοίκηση. Υπονοµεύεται η αποτελεσµατικότητά της.
Όποιος κάνει τον κόπο να εντρυφήσει, να διαβάσει λίγο τα
Πρακτικά της Αναθεώρησης του 1911, όταν καθιερώθηκε η νοµιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, θα δει ότι δεν ήταν µόνο για
να προστατευτεί ο υπάλληλος από αθέµιτες διώξεις, από κοµµατικές σκοπιµότητες. Η µονιµότητα απέβλεπε στο να διατηρηθεί
και µία συνέχεια στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, να
υπάρχει µία θεσµική µνήµη η οποία να πηγαίνει από κυβέρνηση
σε κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τις κοµµατικές αλλαγές.
Δυστυχώς, τώρα τελευταία, όπως είπα, βλέπουµε συνέχεια να
διαψεύδεται το επιτελικό κράτος, το σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων, όπως άλλαξε, µάλιστα, πρόσφατα,
µε το άρθρο 47 του ν.4674.
Επίσης, σήµερα που εξετάζουµε στην επιτροπή το νοµοσχέδιο
για την ιθαγένεια, για την επιλογή των διοικήσεων στα νοµικά
πρόσωπα, βλέπουµε να υπάρχει σαν φερετζές το ΑΣΕΠ ή το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων
οι οποίοι προβαίνουν στις επιλογές, είναι κυβερνητικά στελέχη.
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Ακόµη δεν µπορούµε να ξεφύγουµε από αυτή τη νοοτροπία.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ ειδικότερα στον τοµέα το δικό
µου, που είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η
Πολιτική Προστασία.
Το µεταναστευτικό-προσφυγικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
και η πολιτική προστασία βρίσκονται στην αιχµή της επικαιρότητας τους τελευταίους έξι µήνες. Δυστυχώς, όµως, ακόµα -επειδή
έχω την ευκαιρία να ασχολούµαι µε αυτό- βρίσκονται και στην
αιχµή του πελατειασµού και της κατά παρέκκλισης νοµοθέτησης.
Όσον αφορά στο Υπουργείο Μετανάστευσης, εκεί είδαµε
πρώτα απ’ όλα µία διαρκή παλινωδία και αντιφατικότητα στους
κυβερνητικούς χειρισµούς µε την αρχική κατάργηση και εν συνεχεία µετά τους διορισµούς των συντονιστών µε την επανασύσταση. Έχουµε µετρήσει τουλάχιστον δεκατρείς κατά
παρέκκλιση διατάξεις, που εντοπίζονται στο επίπεδο στελέχωσης
των υπηρεσιών, των προσλήψεων, αλλά και των δηµοσίων συµβάσεων.
Τόσο µε αφορµή την ψήφιση νοµοσχεδίων, όσο και κατά τον
Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, έχω αναφερθεί επανειληµµένα στο
θέµα του «Υπουργείου των µετακλητών». Με αυτόν τον χαρακτηρισµό πλέον αναφερόµαστε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
µάλιστα µε µερικά τραγελαφικά παραδείγµατα.
Τι να θυµίσουµε; Τους είκοσι οκτώ διοικητές των δοµών προσωρινής φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα, η πλειονότητα των
οποίων είναι όχι απλώς µέλη της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά τοπικά
στελέχη; Τους µετακλητούς ως προϊσταµένους στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου; Την πρόσληψη συµβασιούχων ορισµένου
χρόνου για τρία έτη κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης; Τη δυνατότητα να καλύπτονται θέσεις προϊσταµένων και η θέση του υποδιοικητή των υπηρεσιών του Υπουργείου; Τους µετακλητούς στη
διεύθυνση νοµικής υποστήριξης και υποδοχής, οι οποίοι στην
αρχή ήταν σύµβουλοι και παραιτήθηκαν για να µπορέσουν µετά
να καταλάβουν οργανικές θέσεις; Ή τα µυστικά κονδύλια για την
αντιµετώπιση της µεταναστευτικής κρίσης που βλέπουµε για
πρώτη φορά να κατανέµονται, να φεύγουν από τα Υπουργεία
Εθνικής Άµυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να
πηγαίνουν στην Πολιτική Προστασία και όχι στη µεταναστευτική
πολιτική;
Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγµατα, στα οποία δεν
θα αναφερθώ. Προφανώς όλα αυτά που περιέγραψα είναι µια
νησίδα στον ωκεανό του κατά παρέκκλιση κράτους, που έχετε
στήσει εδώ και δεκατέσσερις µήνες που βρίσκεστε στην εξουσία.
Ήδη µε το νόµο περί επιτελικού κράτους δώσατε τη δυνατότητα να ασκούν καθήκοντα διευθυντή µετακλητοί υπάλληλοι στο
γραφείο της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Έχετε µέχρι σήµερα
υπερψηφίσει εκατό και πλέον νοµοσχέδια. Αν εξαιρέσουµε την
κύρωση διεθνών συµβάσεων και συµφωνιών, έχουµε τουλάχιστον τριάντα οκτώ ψηφισµένους νόµους της ελληνικής πολιτείας
που περιλαµβάνουν πληθώρα κατά παρέκκλιση διατάξεων και
αφορούν σε περίπου σαράντα πέντε οργανισµούς και υπηρεσίες
του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Αυτό δείχνει ότι υπάρχει µια στρατηγική επιλογή οικοδόµησης
όχι βέβαια ενός επιτελικού κράτους αλλά ενός κοµµατικού φέουδου, ενός κρατικού «Λεβιάθαν» που κατ’ εξαίρεση τηρεί τις
διαδικασίες που το ίδιο θεσπίζει και δηµιουργεί διαρκώς µαύρες
τρύπες στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης.
Σας µιλώ ως Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, στο οποίο
το ΠΑΣΟΚ θέσπισε αρχές όπως το ΑΣΕΠ, καθιέρωσε θεσµούς
όπως η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Και επειδή µιλάτε για επενδύσεις, θα πρέπει
να το ξεκαθαρίσουµε. Καµµία σοβαρή επένδυση δεν θα ευδοκιµήσει σε αυτή τη χώρα εάν δεν φτιάξουµε µία σοβαρή δηµόσια
διοίκηση. Και σοβαρή δηµόσια διοίκηση µε τον πελατειασµό και
το ρουσφέτι δεν γίνεται.
Σε αυτή την κατάρα προσπαθήσαµε να βάλουµε εµείς ένα
τέρµα µε το ΑΣΕΠ. Όµως, δυστυχώς το είδαµε αυτό το έργο σε
ένα πανηγυρικό ριµέικ από τη Νέα Δηµοκρατία των ετών 20042009 και µε έναν ηχηρό τίτλο: «Επανίδρυση του κράτους». Πρόκειται -θυµόµαστε όλοι- για µια θεατρική παράσταση που το
κόµµα σας την ανέβασε ως οπερέτα, το ίδιο την σκηνοθέτησε και
βεβαίως κράτησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Δυστυχώς όµως την
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χρηµατοδότησε, δίκην αφελούς θεατρικού παραγωγού, ο ελληνικός λαός µε τα γνωστά αποτελέσµατα της χρεοκοπίας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά για δέκα λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα στη Βουλή
για τη δηµόσια διοίκηση. Είναι φανερό όµως ότι η κατάσταση στη
χώρα γίνεται κάθε µέρα και πιο δύσκολη. Γι’ αυτό και δεν µπορώ
να µην αναφερθώ στα πολύ σηµαντικά ζητήµατα, πριν απ’ όλα
τα εθνικά µας ζητήµατα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Δυστυχώς, η Ελλάδα βγήκε χαµένη από τη Σύνοδο Κορυφής.
Αυτή είναι η αλήθεια, όλα τα υπόλοιπα είναι ωραιοποιήσεις.
Πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω πώς ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ικανοποιηµένος. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν αυτά τα αποτελέσµατα που περίµενε ο ελληνικός λαός.
Αποδείχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν µπορεί να υπερασπιστεί
τις θέσεις και τα συµφέροντα της Ελλάδας. Έδωσε πολλά και
πήρε υποσχέσεις, ένα ευχολόγιο. Υποσχέσεις που έχουν ξαναδοθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα, αλλά είδαµε όλοι ότι δεν
απέτρεψαν την Τουρκία από την επιθετικότητά της απέναντι στη
χώρα µας.
Από την άλλη µεριά, δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε βήµατα πίσω. Υποχώρησε από την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, αλλά και την αλληλεγγύη απέναντι στα κράτη-µέλη.
Ανέχθηκε ουσιαστικά τις παράνοµες ενέργειες της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο που θέτουν σε κίνδυνο και τη σταθερότητα, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή. Ούτε θάρρος ούτε
συνέπεια έδειξαν. Δεν τόλµησαν να πουν ούτε καν τη λέξη «κυρώσεις», τηρώντας απαράδεκτες ισορροπίες.
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της µυστικής διπλωµατίας και της
κραυγής ατζέντας του κ. Μητσοτάκη. Χθες µάθαµε από το ΝΑΤΟ
για άλλη µία συµφωνία εν κρυπτώ.
Το ερώτηµα βεβαίως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παραµένει:
Πού το πάει ο κ. Μητσοτάκης; Είναι σαφές ότι µε τις πολιτικές
του επιλογές και τους χειρισµούς του έχει ήδη αναλάβει εξ ολοκλήρου τις ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό.
Έρχοµαι στο άλλο µεγάλο θέµα της ηµέρας, τη µάχη µε τον
κορωνοϊό. Ρεκόρ κρουσµάτων στην Αττική, θάνατοι ξανά στα γηροκοµεία, υγειονοµικοί που νοσούν, τοπικά lockdown σε πολλές
περιοχές της χώρας περιφερειακά και η ανασφάλεια, όπως καταλαβαίνετε, των πολιτών στο κόκκινο.
Τι απαντάει η Κυβέρνηση; Η Κυβέρνηση απαντά ότι φταίνε οι
πολίτες. Είναι φανερό ότι µετά το τέλος της καραντίνας υποτίµησαν την εξέλιξη της πανδηµίας, δεν προετοιµάστηκαν, δεν ενίσχυσαν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δεν οργάνωσαν την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, δεν έκαναν περισσότερους ελέγχους, δεν έδωσαν λύσεις στα µέσα µαζικής µεταφοράς, δεν προστάτευσαν τις δοµές και βεβαίως τις ευπαθείς οµάδες.
Τι έκανε η Κυβέρνηση; Η Κυβέρνηση θέλησε πολύ απλά να κεφαλαιοποιήσει γρήγορα πολιτικά οφέλη από τον χειρισµό της
πρώτης φάσης της πανδηµίας. Και αυτό ακριβώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα αποδεικνύεται όχι µόνο άστοχο και επιπόλαιο, αλλά και επικίνδυνο τελικά για την υγεία και τη ζωή των
πολιτών. Γιατί αυτό που ζούµε στην Αττική είναι αποτέλεσµα των
χειρισµών της Κυβέρνησης, είναι ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και
της Κυβέρνησής του.
Έρχοµαι στην παιδεία. Στην παιδεία η κατάσταση είναι πραγµατικά εκρηκτική. Κλειστά σχολεία είτε από καραντίνα είτε από
καταλήψεις. Η Κυβέρνηση λέει ότι φταίνε τα παιδιά. Δεν έκαναν
τίποτα επί έξι µήνες για να µπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία
µε ασφάλεια.
Και µάλιστα τι έκαναν; Εκεί κατά τον Απρίλιο-Μάιο έβγαλαν
ΦΕΚ -θα το καταθέσω στα Πρακτικά- µε το οποίο έλεγαν ότι στις
τάξεις θα είναι δεκαπέντε παιδιά και αµέσως µετά έφεραν νόµο
µε τον οποίο ακύρωσαν το ΦΕΚ λες και είχαµε τελειώσει µε την
πανδηµία και µπορούσαν τα παιδιά να είναι από είκοσι πέντε έως
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τριάντα και στα δηµόσια και στα ιδιωτικά σχολεία.
Καταθέτω και το αρχικό ΦΕΚ και τον νόµο µε τον οποίο ακυρώθηκε στη συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελικά µε αυτές τους τις επιλογές επέβαλαν τον συνωστισµό
στην τάξη. Και µετά το φιάσκο µε τη µάσκα-γίγαντας η µοναδική
προστασία που έµεινε για τα παιδιά είναι το παγουρίνο. Τους
υποχρέωσε να είναι ο ένας πάνω στον άλλον µέσα στις τάξεις,
αλλά δεν τους επιτρέπει να συναντιούνται έξω από αυτές στους
δηµόσιους χώρους.
Μοναδική απάντηση της Κυβέρνησης στην αγωνία των παιδιών
είναι ο αυταρχισµός, ο στιγµατισµός των ίδιων των παιδιών και η
ανοχή της Κυβέρνησης απέναντι σε εντάσεις που κανείς δεν
ξέρει πού θα οδηγήσουν, πού θα καταλήξουν.
Δεν θα αναβάλουν τη ζωή τους οι µαθητές, κυρίες και κύριοι
της Κυβέρνησης. Είναι δική σας ευθύνη να δώσετε λύσεις και
απαντήσεις, για να είναι τα σχολεία ανοικτά και ασφαλή. Σταµατήστε, επιτέλους, να παίζετε κορώνα -γράµµα και την υγεία και
την παιδεία!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, περισσότερο από κάθε άλλη
φορά οι Έλληνες χρειάζονται ένα κράτος φιλικό, αξιόπιστο, αποτελεσµατικό, πραγµατικά επιτελικό. Η πανδηµία ανέδειξε πόσο
µεγάλη αξία έχει ένα σωστά οργανωµένο κράτος και ποιος είναι
ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει.
Τι κάνει, όµως, στην πραγµατικότητα η Κυβέρνηση; Εδώ µάλιστα υπάρχει πολύ µεγάλη απόσταση από τα λόγια στην πράξη.
Μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης για το επιτελικό κράτος. Στην πράξη
δηµιούργησε το «ΜΑΞΙΜΟΥ Α.Ε.», µια συγκεντρωτική δοµή,
σκληρά ελεγχόµενη από τον ίδιο, µε κέντρο το Μέγαρο Μαξίµου.
Προεδρεία της Κυβέρνησης µε τετρακόσια σαράντα άτοµα,
που εκατό από αυτούς βεβαίως είναι µετακλητοί. Καµµία εµπιστοσύνη στον δηµόσιο τοµέα, χωρίς ουσιαστικό ρόλο οι Υπουργοί, απλά εκτελούν τις αποφάσεις του Μεγάρου Μαξίµου. Όλα
καθορίζονται από τους εκλεκτούς. Ο ανασχηµατισµός δε Σκυλακάκη, µας έδειξε και πώς ακριβώς θα αξιοποιηθεί και το Ταµείο
Ανάκαµψης από το περιβάλλον.
Ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά µιλούσε για τους άριστους και
την αξιοκρατία. Στην πράξη αντί των αρίστων οι αρεστοί. Η αναξιοκρατία στο αποκορύφωµά της. Το βαθύ κράτος της Δεξιάς
είναι και πάλι εδώ. Οι προϊστάµενοι στη δηµόσια διοίκηση επιλέγονται µε βάση την κοµµατική τους ταυτότητα. Διαβατήριο; Ο
λόγος της ΔΑΚΕ. Στις 11 Ιουνίου τοποθετήθηκαν, χωρίς κριτήρια,
αρχιφύλακες στις φυλακές, παρά τις προβλέψεις του σχετικού
νόµου που ζητά αξιολόγηση.
Το Υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά µε διάταξη νόµου όλους
τους διευθυντές εκπαίδευσης, τοποθετώντας βεβαίως παντού
µονάχα κοµµατικούς φίλους. Αντί των µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων προσλαµβάνονται συµβασιούχοι µε fast truck διαδικασίες,
δηµιουργώντας µια γενιά εργαζοµένων σε διαρκή οµηρία.
Αυτό που ξαναζούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η επανίδρυση του κράτους επί Καραµανλή, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οδήγησε σε σπατάλες, σε διόγκωση του κράτους, σε ένα
πελατειακό κράτος, στον εκτροχιασµό της ελληνικής οικονοµίας,
στην κρίση και τελικά στα µνηµόνια. Και δεν είναι απλά επαναλαµβανόµενο λάθος, είναι εµµονή της Δεξιάς για τη χειραγώγηση του κράτους και των θεσµών.
Ο κ. Μητσοτάκης κατηγορούσε το όργιο του ΣΥΡΙΖΑ µε τους
µετακλητούς και σε ένα χρόνο έσπασε κάθε ρεκόρ. Από χίλιους
επτακόσιους δέκα µετακλητούς τον Ιούλιο του 2019 φτάσαµε
στους δύο χιλιάδες οκτακόσιους ενενήντα δύο µετακλητούς πριν
από δύο µήνες.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τον σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
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Περίπου κάθε µήνα εκατό προσλήψεις µετακλητών, η χαρά
του µετακλητού. Κάθε Υπουργός δε µπορεί να έχει όσους θέλει,
αρκεί να πει ότι τους χρειάζεται. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει
πλαφόν. Οι µετακλητοί µπορούν να προσλαµβάνονται χωρίς προσόντα και να τοποθετούνται µάλιστα και ως τµηµατάρχες, αλλά
και διευθυντές. Αυτό γίνεται, κυρίως, σε θέσεις που έχουν σχέση
µε διαχείριση τεχνικών έργων και πληρωµές ενταλµάτων, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας. Εκεί το 37% των υπαλλήλων είναι µετακλητοί.
Πληρώσαµε, δε, 136.000 ευρώ για συµβουλευτικές υπηρεσίες
στους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης, που βεβαίως όλοι είναι µετακλητοί. Αφού δεν έκαναν και χρειάζονται συµβουλευτικές υπηρεσίες για να µπορέσουν
να αποδώσουν, γιατί τους προσέλαβαν; Με ποια κριτήρια τους
πήραν;
Καταργήθηκε και η υποχρέωση να έχουν πτυχία οι σύµβουλοι
ακόµα και οι διευθυντές των Υπουργών. Ο δε νεοεισερχόµενος
πτυχιούχος µετακλητός µε προηγούµενη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ,
που φυσικά δεν κατήργησε η Νέα Δηµοκρατία, προηγείται του
πτυχιούχου δηµοσίου υπαλλήλου κατά δεκατρία µισθολογικά κλιµάκια. Ο κοµµατικός φίλος εισπράττει όσα ο δηµόσιος υπάλληλος περιµένει πάρα πολλά χρόνια για να πάρει.
Ο δηµόσιος υπάλληλος βεβαίως εξαιρέθηκε και από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης το 2021. Είναι προφανές ότι
ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις µεγάλες περικοπές που έχουν δεχθεί
όλα αυτά τα χρόνια οι δηµόσιοι υπάλληλοι, τους κατατάσσει
στους προνοµιούχους. Απλά απαράδεκτο!
Εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης και ανεξάρτητη αρχή για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού και την αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης. Στην πράξη η κοµµατικοποίηση στο έπακρο,
έλεγχος των πάντων από το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Οι
γενικοί γραµµατείς διορίστηκαν µε βάση το ποιοι είναι αρεστοί
στο πρωθυπουργικό γραφείο.
Είναι φανερό ότι πουλήθηκαν πολιτικά γραµµάτια. Φίλοι και
συγγενείς, ακόµα και υπέργηροι, τοποθετούνται σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, µε πιο τρανταχτό παράδειγµα αυτό των διοικήσεων των νοσοκοµείων. Προβλέφθηκε και ειδικό επίδοµα για
τους συµβούλους αυτούς και συνεργάτες που είναι και συνταξιούχοι.
Δηµιουργούνται αυτοτελή γραφεία που δεν αναφέρονται στο
φυσικό τους προϊστάµενο, αλλά πού; Κατευθείαν στην πολιτική
ηγεσία. Πρόσφατα έγινε αυτό στον ΕΟΠΥΥ. Είναι εγκάθετοι στη
δηµόσια διοίκηση. Δηµιουργούνται συνεχώς νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, δηµοσίου δικαίου και διάφορες άλλες δοµές,
οι οποίες ανακοινώνεται στην αρχή ότι θα στελεχωθούν από αποσπάσεις και καθώς περνάει ο καιρός, οι αποσπάσεις αντικαθίστανται βεβαίως από µετακλητούς.
Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε την καλή νοµοθέτηση. Στην πράξη;
Όλα νόµιµα εκ των υστέρων. Με ειδική διάταξη του Υπουργείου
Υγείας νοµιµοποιήθηκαν όλες οι δαπάνες που έχουν γίνει για τον
κορωνοϊό ανεξαρτήτως της ποιότητας, της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων των προµηθευτών για τα παραδοτέα υλικά.
Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου χρησιµοποιήθηκαν για
να κάνουν πάρτι µε αδιαφανείς συµβάσεις και εξυπηρετήσεις
ηµετέρων. Ο νόµος για την αυτοδιοίκηση αναρτήθηκε στη δηµόσια διαβούλευση µόνο για τέσσερις µέρες. Ήρθε στη Βουλή
τρεις µήνες µετά και τότε διαπιστώσαµε ότι από τα ενενήντα τέσσερα άρθρα µόνο τα είκοσι τρία είχαν αναρτηθεί.
Ο κ. Μητσοτάκης ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
το 2014 είχε επιχειρήσει να καταστρατηγήσει τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Τότε βέβαια η σθεναρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ τον είχε αποτρέψει. Τώρα τα βάζει µε τον ΑΣΕΠ. Προσπαθεί να τον απαξιώσει.
Δηµιουργεί ελεγχόµενες επιτροπές για τον προγραµµατισµό των
προσλήψεων, πολλαπλασιάζει τις κατά παρέκκλιση διαδικασίες,
της κινητικότητας, τις αποσπάσεις, µετατάξεις, τοποθετήσεις
προϊσταµένων, τις κατά παρέκκλιση προσλήψεις και βεβαίως τις
κατά παρέκκλιση αποδοχές και αµοιβές µελών επιτροπών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στους δέκα πρώτους
µήνες υπέγραψε εκατόν πενήντα πέντε απευθείας αναθέσεις και
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από αυτές µονάχα οι έξι σχετίζονται µε τον κορωνοϊό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές οι πρακτικές και οι λογικές
είναι ξεπερασµένες και παλιοµοδίτικες. Είναι πάρα πολύ µακριά
από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και από την τεράστια ανάγκη της ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Εµείς έχουµε περιγράψει έναν άλλο δρόµο και για τη δηµόσια
διοίκηση, µε ένα κράτος στρατηγείο, ψηφιακό, σύγχρονο που
έχει στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και των επιχειρήσεων, µε ριζική αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων στον Α’
και Β’ Βαθµό, µε κεντρικό σχεδιασµό, αλλά αποκεντρωµένη λειτουργία, έτσι ώστε να παίρνονται οι αποφάσεις όσο γίνεται πιο
κοντά στον πολίτη, άρα µε ισχυρή λογοδοσία, µε διαφάνεια για
κάθε πράξη της δηµόσιας διοίκησης, µε αξιοκρατία µακριά από
τη λογική του κοµµατικού κράτους και των πελατειακών σχέσεων
που κρατούν την Ελλάδα καθηλωµένη.
Αυτό το κράτος που φτιάχνετε, κύριε Υπουργέ, δεν αξίζει στην
Ελλάδα: Ρουσφέτι, πελατειακές σχέσεις, εκµαυλισµός και διαφθορά ξανά. Υπάρχει προοδευτική διέξοδος µε το πρόγραµµά
µας για τη νέα αλλαγή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακοπούλου, Βουλευτής του Κινήµατος
Αλλαγής Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών, για πέντε λεπτά για την
πρωτολογία της.
Εάν θέλετε να πάρετε και τον χρόνο της δευτερολογίας σας,
κυρία Γιαννακοπούλου, θα πρέπει να µας το πείτε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα πάρω και
τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχουν συµπληρωθεί περίπου δεκαπέντε
µήνες θητείας της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Πρόκειται για ένα διάστηµα αρκετό, ώστε να εξάγουµε συµπεράσµατα
για µια σειρά από θέµατα και ασφαλώς, για το πώς εννοεί την
καλή νοµοθέτηση για την οποία αυτοπροβάλλεται η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας.
Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, αλλά η Κυβέρνηση, παρ’ όλο που εµφανίζεται να οµνύει στην καλή νοµοθέτηση, δεν µοιάζει να τηρεί
και να σέβεται τις αρχές της στην πράξη. Και αυτό, µάλιστα, φάνηκε ήδη από τα πρώτα νοµοσχέδια, τα οποία έφερε στη Βουλή
προς ψήφιση που κατά κανόνα είχε εφαρµόσει, βέβαια, αυτές τις
λογικές και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως, αυτά τα νοµοσχέδια και ο
τρόπος που τα φέρατε ήταν άκρως προβληµατικός.
Αναφέρω ενδεικτικά: Για το πρώτο σχέδιο νόµου, για το λεγόµενο επιτελικό κράτος, που τόσο πολύ επαίρεστε και που είναι
ένα νοµοσχέδιο το οποίο αλλάζει ουσιωδώς την οργάνωση και
τη λειτουργία της Κυβέρνησης, δεν έγινε καµµία απολύτως διαβούλευση. Και αυτό, παρ’ όλο που είχε διαµεσολαβήσει αρκετός,
επαρκής χρόνος από τις εκλογές µέχρι την κατάθεσή του στη
Βουλή.
Το επόµενο ήταν ένα νοµοσχέδιο «σκούπα» του Υπουργείου
Εσωτερικών, το οποίο αποτελούσε ένα κολάζ ποικίλων ρυθµίσεων, τροποποιήσεων, διευθετήσεων, χωρίς ενιαία φιλοσοφία.
Κι αυτό, κύριε Υπουργέ, ψηφίστηκε ως επείγον χωρίς κανέναν
πειστικό λόγο.
Ξέρετε, λένε ότι η αρχή είναι το ήµισυ του παντός. Και αυτό
επαληθεύτηκε στον τρόπο νοµοθέτησης της Κυβέρνησής σας.
Παρόµοια, όµως, δυστυχώς ήταν και η συνέχεια. Για παράδειγµα, το περίφηµο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, το οποίο ψηφίσαµε πέρσι, τέτοιες µέρες περίπου, είχε κατατεθεί στη Βουλή
ηµέρα Τετάρτη και στις δώδεκα τη νύχτα και διανεµήθηκε στους
Βουλευτές τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέµπτης. Μπήκε στις
αρµόδιες επιτροπές την Παρασκευή πρωί-πρωί, την ίδια ώρα και
στιγµή που ο Κανονισµός της Βουλής αξιώνει τρεις ή κατ’ ελάχιστον δύο ηµέρες απόσταση. Είναι το άρθρο 89 παράγραφος 6
του Κανονισµού. Οφείλετε να το ξέρετε, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, και να το τηρείτε!
Για να µην αναφερθώ και στο γεγονός ότι ενώ είχε αναρτηθεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε δηµόσια διαβούλευση για πέντε µέρες µόλις µε ογδόντα οκτώ
άρθρα, όταν έφτασε στη Βουλή το νοµοσχέδιο, ως εκ του θαύµατος, τριπλασιάστηκε, κύριε Υπουργέ! Τα ογδόντα οκτώ άρθρα
έγιναν διακόσια δεκατρία και από δέκα διαφορετικά Υπουργεία,
άρθρα τα οποία ουδείς είχε δει πριν έρθουν στη Βουλή, άρθρα
για τα οποία δεν είχε γίνει και δεν είχε υπάρξει καµµία απολύτως
διαβούλευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαβούλευση και το OpenGov
δεν είναι απλά µια κατάκτηση της Ελλάδας, η οποία έγινε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και επαινέθηκε ως καινοτοµία διαρκώς. Ήµασταν αυστηροί µε τον ΣΥΡΙΖΑ όταν κατέθετε νοµοσχέδια στη
Βουλή, τα οποία είχε αναρτήσει µόνο για λίγες, νυχτερινές συνήθως, ώρες.
Εξίσου αυστηροί θα είµαστε και µε τη Νέα Δηµοκρατία κάθε
φορά που παραβιάζει τις δηµοκρατικές κατακτήσεις του ελληνικού λαού και τη νοµιµότητα. Αν η Νέα Δηµοκρατία νοµίζει ότι οι
δηµοκρατικές αρχές και λειτουργίες µπορούν να παραβιάζονται
για οποιονδήποτε λόγο, το Κίνηµα Αλλαγής είναι εδώ για να απαιτεί τον σεβασµό και τη διαφάνεια, τη δυνατότητα δηµόσιου διαλόγου που έχει διασφαλίσει για τους Έλληνες πολίτες µε έργα
όπως είναι η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το OpenGov.
Πάρτε για παράδειγµα τον νόµο για την αυτοδιοίκηση που ανέφερε και η Πρόεδρός µας στην οµιλία της πιο πριν. Αναρτήθηκε
σε δηµόσια διαβούλευση µόνο για τέσσερις ηµέρες, ενώ αντικειµενικά δεν υπήρχε καµµία πίεση χρόνου, κύριε Υπουργέ, αν και
το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν πάρα πολύ αυξηµένο. Μέσα σε
αυτές τις τέσσερις ηµέρες έγιναν εξακόσια τρία σχόλια όσων
πρόλαβαν να τα καταθέσουν, µέσα από το ασφυκτικό περιθώριο
αυτών των τεσσάρων ηµερών. Αυτό δείχνει το τεράστιο ενδιαφέρον του ελληνικού λαού που, δυστυχώς, εσείς του το στερήσατε
µε την τόσο σύντοµη διαβούλευση.
Παρ’ όλο, λοιπόν, που αντιγράψατε σχεδόν λέξη προς λέξη
τον νόµο του ΠΑΣΟΚ για την καλή νοµοθέτηση -και µιλάω για τον
ν.4048/2012- στο νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, στην
πράξη η ποιότητα της νοµοθέτησής σας υπολείπεται και υπολείπεται πάρα πολύ των διακηρύξεών σας.
Ειδικά µετά την έλευση της πανδηµίας, επιδοθήκατε σε µία
άνευ όρων και κριτηρίων νοµοθέτηση µε πράξεις υπουργικού
συµβουλίου. Να σας πω ότι εν µέρει είναι κατανοητό; Ναι, να το
συµφωνήσουµε. Εν µέρει είναι λογικό; Ναι, να το δεχθούµε σε
συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ειδικά όσον αφορά τα ζητήµατα
που έχουν να κάνουν µε τον κορωνοϊό και σε καµµία περίπτωση
δεν µιλάµε για την εκ των υστέρων νοµιµοποίηση όλων των δαπανών οι οποίες έγιναν εν µέσω κορωνοϊού, όπως κάνατε και που
ανέφερε και η Πρόεδρός µας.
Παρά ταύτα, κύριε Υπουργέ, εδώ πέρα είδαµε διατάξεις σε
αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες δεν είχαν
καµµία απολύτως σχέση µε την έκτακτη συνθήκη του κορωνοϊού
και παρεισέφρησαν στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Για
ποιον λόγο το κάνατε αυτό;
Παρατηρείται επίσης, κύριε Υπουργέ, µια προϊούσα αύξηση
της ετερογένειας των νόµων. Έρχονται θεµατικές ενότητες οι
οποίες δεν συνδέονται σε καµµία περίπτωση µεταξύ τους, είναι
ατάκτως ερριµµένες η µία µετά την άλλη, σε σηµείο που, αν θέλετε, δεν υπάρχει ένα θεµατικό πεδίο πολιτικής, ένα συγκεκριµένο τέτοιο πεδίο που να ρυθµίζει ο νόµος, αλλά ένα παζλ
άσχετων διατάξεων µεταξύ τους.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, συνιστά την κατ’ εξοχήν έκφραση της
κακής νοµοθέτησης. Δηµιουργεί ένα τεράστιο ιικό φορτίο, αν θέλετε να χρησιµοποιήσουµε και όρους πανδηµίας, πελατειασµού.
Ευνοεί την παρείσφρηση ρουσφετολογικών διατάξεων οι οποίες
λογικό είναι να περάσουν κάτω από το ραντάρ. Πού να µπορέσει
να τις ελέγξει όλες το νοµοθετικό σώµα; Είναι χαµένες µεταξύ
διαφόρων ετερογενών διατάξεων.
Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πώς να
ελέγξει και πώς να αποφασίσει το κοινοβουλευτικό σώµα, λοιπόν,
όταν οι διατάξεις του νοµοσχεδίου δεν έχουν κανέναν ειρµό, δεν
έχουν µια θεµατική οµοιογένεια;
Κλείνω και αφήνω για το τέλος, αλλά καθόλου έσχατο, κύριε
Υπουργέ, την «αγάπη» της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
για τις κατά παρέκκλιση διατάξεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις παντού,
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ειδικά στα θέµατα της δηµόσιας διοίκησης. Οι παρεκκλίνουσες
ρυθµίσεις αφορούν στον πυρήνα, αν θέλετε, της οργάνωσης και
της λειτουργίας του κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δηµοκρατίας έχει νοµοθετήσει δεκάδες κατά παρέκκλιση διατάξεις, για τις προσλήψεις
υπαλλήλων, για τις διαδικασίες κινητικότητας στο δηµόσιο, για
τις τοποθετήσεις προϊσταµένων, για τις αποδοχές και για τις
αµοιβές σε µέλη επιτροπών.
Άραγε µε αυτόν τον τρόπο σκοπεύετε να εξαλείψετε την κακονοµία και την πολυνοµία; Άραγε ο κ. Γεραπετρίτης αυτά εννοούσε όταν µιλούσε στη συζήτηση για το επιτελικό κράτος και µας
έλεγε ότι το κρίσιµο του επιτελικού κράτους είναι η ύπαρξη τυποποιηµένων διαδικασιών, οι οποίες µπορούν ανά πάσα ώρα και
στιγµή να ελέγχονται;
Είστε η Κυβέρνηση των εξαιρέσεων, σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της κρατικής µηχανής, την οποία οδηγείτε µε µαθηµατική ακρίβεια σε απαξίωση.
Και εδώ πέρα -και κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- δεν µιλάµε
απλώς για ένα µεγάλο σκάνδαλο. Μιλάµε για σκανδαλώδη αποικιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης από την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, η οποία αφ’ ενός φοράει τον µανδύα της σοβαρότητας, της νοµιµότητας, όµως, κατά τα άλλα την καταπατά διαρκώς και συστηµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς, κυρία
Πρόεδρε, ως Κίνηµα Αλλαγής δεν πρόκειται να σας το επιτρέψουµε. Θα είµαστε εδώ να σας ελέγχουµε διαρκώς και θα είµαστε εγγυητές και θεµατοφύλακες της καλής νοµοθέτησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
συνάδελφε.
Θα σας παρακαλούσα να κρατάτε τον χρόνο σας, γιατί η διαδικασία είναι αρκετά µεγάλη και πρέπει να κλείσουµε κάποια
στιγµή, εξ ανάγκης, βέβαια.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής, από
τον Νοµό Βοιωτίας, ο κ. Μουλκιώτης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψευδεπίγραφη επιτελικότητα
του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης στην εποχή Κυβέρνησης Μητσοτάκη καθηµερινά γίνεται αντιληπτή περισσότερο έντονα, αποκαλύπτεται.
Σήµερα, έναν χρόνο και κάτι από τη θεσµοθέτηση του νόµου
για το επιτελικό κράτος, η εφαρµογή του νοµοθετήµατος απέχει
παρασάγγας από την ορθολογική οριοθέτηση της κυβερνητικής
λειτουργίας, την οποία µε τόσο έπαρση διατυµπάνιζε η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αντί µιας πιο διαφανούς,
πιο συλλογικής και λιγότερο ακατάστατης κυβερνητικής λειτουργίας, η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει περιθωριοποιήσει την όποια έννοια του επιτελικού κράτους.
Η Νέα Δηµοκρατία και η προηγούµενη κυβέρνηση διακήρυτταν τη µείωση έως και την κατάργηση των µετακλητών, πριν αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Όταν, όµως, ήρθαν στην
εξουσία, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Διατηρούν και αναπαράγουν τα στρώµατα της παραδιοίκησης -γιατί τέτοια είναι- που
αποτελείται από τους µετακλητούς, όπως και εφαρµόζεται. Μάλιστα, ο αριθµός των µετακλητών εν µέσω δηµοσιονοµικής, αλλά
και υγειονοµικής κρίσης αυξάνεται αντί να µειώνεται και έτσι καταρρακώνεται κάθε έννοια αξιοκρατίας, ισότητας και δηµοκρατίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε µια περίοδο επτά ετών, για την
οποία διαθέτουµε ακριβή και δηµοσιευµένα στοιχεία, παρατηρείται µια συνεχής αύξηση του αριθµού τους. Ενώ τον Ιανουάριο
του 2013 οι µετακλητοί ήταν χίλιοι επτακόσιοι πενήντα τρεις, τον
Ιούλιο του 2020 -ακούστηκε κιόλας- ανήλθαν σε δύο χιλιάδες
οκτακόσια ογδόντα έξι άτοµα.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με εύκολα, µεγάλα λόγια η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
έθεσε όριο στον αριθµό των µετακλητών που υπηρετούν στους
Υπουργούς µε τον ν.4622/2019 άρθρο 46 παράγραφος 2. Ακούστε, όµως: Στο ίδιο άρθρο του αυτού νόµου, αλλά στην παράγραφο 6 το όριο αυτό αίρεται και κάθε Υπουργός µπορεί να
προσλαµβάνει όσους θέλει, εάν επιχειρηµατολογήσει ότι τους
έχει ανάγκη. Και υπάρχει περίπτωση Υπουργός να µην πει ότι
έχει ανάγκη µετακλητούς και φίλους του υπαλλήλους; Όχι, βεβαίως. Έτσι, οι Υπουργοί κάνουν χρήση αυτής της διάταξης και
κατά συνέπεια κοροϊδεύουν.
Ο αριθµός των µετακλητών µέσα σε έναν χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας αυξήθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά 60%, αλλά πέραν της αριθµητικής αυτής διόγκωσης
των µετακλητών ίσως πιο σηµαντική είναι και η ποιοτική τους µετάλλαξη.
Αναφέρθηκε προηγουµένως από την κ. Γεννηµατά, την Πρόεδρο του Κινήµατος Αλλαγής και επαναλαµβάνω ότι κατά πρώτον, µειώθηκαν τα ποσοτικά στάνταρτς της πρόσληψης.
Με τον ν.4622/2019, µε τον οποίο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας διατείνεται -γιατί δεν µπορεί να πει τίποτα άλλο- ότι
έβαλε κάποια τάξη στους µετακλητούς, κάποιος για να διοριστεί
σε αυτή την κατηγορία έπρεπε να έχει πτυχίο ΑΕΙ. Αυτή ήταν, βέβαια, µια δικλείδα ασφαλείας που στήριξε το επιχείρηµα ότι οι
µετακλητοί δεν είναι απλώς κουµπάροι ή φίλοι, αλλά επιστήµονες
µε εξειδικευµένη γνώση και πτυχίο. Το επιχείρηµα αυτό δεν
ισχύει, αφού στον νόµο ετέθη ως ελάχιστο προσόν πλέον διορισµού το απολυτήριο του λυκείου.
Και κατά δεύτερο λόγο, ως µετακλητοί προσλαµβάνονται και
κάποιοι άλλοι, οι οποίοι τοποθετούνται προϊστάµενοι των υπαλλήλων της ιεραρχίας. Ακούστε: Προϊστάµενοι των υπαλλήλων
της ιεραρχίας! Αυτός είναι ο ξεπεσµός της δηµόσιας διοίκησης!
Οι θέσεις, λοιπόν, αυτές, µολονότι απαιτούν από τον κάτοχο
αυξηµένη ευθύνη, κάτι το οποίο ισχύει στον Υπαλληλικό Κώδικα
και το οποίο δεν το έχουν, είναι προϊσταµένοι σε δηµοσίους
υπαλλήλους. Με τη διάταξη που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία δεν
κατάργησε η Νέα Δηµοκρατία, ο νεοεισερχόµενος µετακλητός
πτυχιούχος προηγείται από τον απλό δηµόσιο υπάλληλο κατά
δεκατρία µισθολογικά κλιµάκια. Κάποιοι, µάλιστα, απ’ αυτούς
απολαµβάνουν και ακόµα µεγαλύτερη διαφορά.
Τι σηµαίνει, λοιπόν, αυτό; Σηµαίνει ότι ένας κοµµατικός φίλος
µπορεί να εισπράττει όσα ένας φυσιολογικός δηµόσιος υπάλληλος περιµένει µία ζωή να πάρει και δεν τα παίρνει. Αυτή είναι η
δηµόσια διοίκηση της Νέας Δηµοκρατίας. Προκαλεί τουλάχιστον
το κοινό αίσθηµα, γιατί δεν µπορώ να πω κάτι διαφορετικό.
Η στάση, λοιπόν, της παρούσας Κυβέρνησης έναντι των µετακλητών υπαλλήλων είναι ακριβώς αντίθετη απ’ όλα όσα δήθεν
ισχυριζόταν η Νέα Δηµοκρατία, όταν ήταν στην Αντιπολίτευση.
Αντί να βάλετε ένα τέλος στην υπόθεση των µετακλητών, τώρα,
άµεσα, τι κάνετε εσείς; Κάθε µέρα που περνάει, αποδεικνύει ότι
σκοπός σας δεν είναι η ουσιαστική µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης, αλλά η εδραίωση αυτού που ακούστηκε: του «ΜΑΞΙΜΟΥ Α.Ε.». Αυτή είναι η αλήθεια και δεν επιδέχεται αµφισβήτηση
ή διαφορετικά, να ακούσουµε µε µεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον τι άλλο µπορεί να σηµαίνει αυτή η λογική και να δούµε µέσω
αυτών τι αποκαλύπτεται: η στρατιά των µετακλητών υπαλλήλων,
των οποίων οι θέσεις δεν είναι δεδοµένες, αλλά θεσµοθετούνται
σταδιακά και αντιλαµβάνεστε µέχρι να γίνουν οι εκλογές πόσες
άλλες θέσεις µετακλητών θα θεσµοθετήσει η Κυβέρνηση και το
επιτελικό κράτος της άριστης και των αρίστων, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί έτσι ονοµάζεται.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία κατάντησε είναι το 37% του προσωπικού της µετακλητοί υπάλληλοι. Γιατί; Εγώ θέλω να ακούσω µία
άποψη που να έχει τουλάχιστον αιτιολόγηση, κάπου να βρίσκει
ένα έρεισµα. Μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί απολύτως, µα απολύτως τίποτα.
Κραυγαλέο παράδειγµα, επίσης, είναι το Υπουργείο Μετανά-
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στευσης και Ασύλου, όπου το γαϊτανάκι των µετακλητών δεν έχει
τέλος. Εκεί να δείτε! Δεκάδες µετακλητοί, που χωρίς εµπειρία
καλούνται να διαχειριστούν την τεράστια ανθρωπιστική κρίση της
προσφυγιάς, απευθείας αναθέσεις και ένα νέο άλλο µεταλλαγµένο είδος µετακλητών. Ποιων δηλαδή; Αυτών που δεν προσλαµβάνονται απλώς µε απόφαση του Υπουργού για µια αργοµισθία,
αλλά γίνονται και προϊστάµενοι ή ακόµα και διευθυντές µε νέα
νοµοθετική ρύθµιση, που µάλιστα συζητείται αυτές τις µέρες στη
Βουλή. Μετακλητοί, δηλαδή, που δίνουν εντολές σε δηµοσίους
υπαλλήλους, οι οποίοι, αν αντιδράσουν, µετακινούνται σε άλλες
υπηρεσίες. Έτσι απλά! Και δεν το λέω απλά, αλλά καταθέτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα Πρακτικά της Βουλής άλλη µία
τέτοια περίπτωση που αφορά την Υπηρεσία Ασύλου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών)
Επίσης, έχω να καταθέσω στα Πρακτικά και ένα e-mail εκφοβισµού δηµοσίου υπαλλήλου, που έστειλε κατά λάθος ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης σε όλο το προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν e-mail, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών)
Aν αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τροµοκρατία
των δηµοσίων υπαλλήλων και µεθοδεύσεις, τι άλλο µπορεί να
είναι;
Να πάµε και στον ΕΦΚΑ, για να δείτε ότι και εκεί επιτελικό κράτος σηµαίνει πελατειακό κράτος. Αυθαίρετες τοποθετήσεις και
µετακινήσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών µε απόλυτα
κοµµατικά κριτήρια, καµµία διάθεση για προκηρύξεις των θέσεων ευθύνης, εκφοβισµός και δυσµενείς µετακινήσεις εργαζοµένων που τολµούν να εκφράζουν την ανησυχία τους, έχουν
οδηγήσει δυστυχώς στη διάλυση του ΕΦΚΑ και την πλήρη διοικητική κατάρρευση.
Απόδειξη αυτών τι άλλο είναι; Είναι οι εκκρεµείς συντάξεις,
που από εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εβδοµήντα πέντε που παρέλαβε η νυν διοίκηση έχουν φτάσει αισίως τις εκατόν εβδοµήντα τρεις χιλιάδες, αύξηση 38% µέσα σε δεκατέσσερις µήνες
διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Αποκορύφωµα, βεβαίως, της δήθεν επιτελικότητας και της διάλυσης είναι η άρνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ -ακούστε- να µην
αποστείλει στο Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής τα στοιχεία για τις εκκρεµείς συντάξεις και το κόστος αυτών, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην έκθεση του Β’ τριµήνου του 2020
του Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή και εκ
των υστέρων έδωσε διάφορες δικαιολογίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει ξαναγίνει σε δηµόσια υπηρεσία ή από δηµόσια υπηρεσία. Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι
µιλούν για εργασιακή γαλέρα στον ΕΦΚΑ, για µετατροπή τους
σε σάκο µποξ λόγω αστοχιών και εξαρτήσεων της διοίκησης,
βιώνουν ανασφάλεια και καταγγέλλουν την επικοινωνιακή απάτη
της ψηφιακής σύνταξης, αποκαλώντας την φληνάφηµα ή επικοινωνιακή φούσκα. Αυτό δεν το λέµε εµείς, ούτε µας αρέσει. Αυτά
τα λένε οι ίδιοι οι εργαζόµενοι.
Εδώ καταθέτω για τα Πρακτικά τις από 26-6-2020, 22-7-2020
και 27-7-2020 ανακοινώσεις και καταγγελίες της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, δεν είναι τυχαία η τάση εξόδου από τον ΕΦΚΑ ένεκα
αυτών των θεµάτων. Επαναλαµβάνω, τάση εξόδου από τον ΕΦΚΑ
και συνταξιοδότηση υπαλλήλων, τάση που στο τέλος του έτους
δυστυχώς µπορεί να φτάσει και τους πεντακόσιους εργαζόµενους µόνο από τον ΕΦΚΑ και µεταξύ τους, πολλά έµπειρα στε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λέχη που δεν αντέχουν την εικόνα διάλυσης την οποία βιώνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πώς απαντά σ’ αυτά η Κυβέρνηση Μητσοτάκη; Δυστυχώς, συνεχίζοντας την πεπατηµένη του ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση αποκλείει
µέχρι τις 31-12-2020 τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ από τη διαδικασία της κινητικότητας και αποκλείει από την κινητικότητα για
πρώτη φορά τους υπαλλήλους του ΕΤΕΑΕΠ. Στερεί έτσι τη δυνατότητα που έχουν όλοι οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο να µεταταχθούν ή να αποσπαστούν σε άλλη υπηρεσία. Είµαστε βέβαιοι
ότι πολύ σύντοµα αυτή η Κυβέρνηση, δυστυχώς, θα φέρει µία
ακόµα τροπολογία, προκειµένου να παραταθεί η εξαίρεση των
υπαλλήλων του ΕΦΚΑ από την κινητικότητα. Είµαστε εδώ και µακάρι να διαψευστούµε!
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, να ακούσουµε
τις αυθεντικές απόψεις της Κυβέρνησης και υµών του ιδίου για
το επιτελικό κράτος και την κατάσταση που βιώνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ κι
εγώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής Δράµας του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Κεφαλίδου.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να ευχηθούµε περαστικά για την περιπέτεια
υγείας που είχατε. Σιδερένιος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω
ότι δεν µπορούµε να µιλήσουµε για επίκαιρη και έγκαιρη ανταπόκριση. Είναι µια επερώτηση που έχει κατατεθεί από τον περασµένο Φλεβάρη. Συζητείται, λοιπόν, σήµερα, αλλά χάρις στην
κυβερνητική πολιτική εξακολουθεί να παραµένει επίκαιρη.
Σήµερα, δεκαπέντε µήνες µετά τις εκλογές, παρά τα υψηλά
ποσοστά αποδοχής του Πρωθυπουργού στις δηµοσκοπήσεις, αν
κοιτάξει κανείς προσεκτικά πίσω από την απαστράπτουσα εικόνα, βλέπει µια Κυβέρνηση ασυντόνιστη, χωρίς καµµία πιστευτή
δικαιολογία για τις αρρυθµίες, τα λάθη και τις αστοχίες της. Οι
αγαθές προθέσεις και η δουλειά ορισµένων µονάδων χάνονται
µέσα στον κυκεώνα των παλαιοκοµµατικών αντιλήψεων, στην τακτική εξυπηρετήσεων «ηµετέρων», φίλων, υποστηρικτών, που
πράγµατι «ίδρωσαν» στον προεκλογικό αγώνα, «γαλάζιων» µικρών, µεσαίων, µεγάλων στελεχών και υπερστελεχών και που θεώρησαν ότι τώρα είναι η δική τους ώρα να διαχειριστούν τις
προκλήσεις της εποχής, τις ανάγκες, τους κόπους, τις στερήσεις
και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού.
Επιτελικό κράτος για εµάς σηµαίνει έξυπνο, ευέλικτο, αποτελεσµατικό και αξιόπιστο κράτος. Αυτό το µοντέλο διαφηµίστηκε
και από τον Πρωθυπουργό προεκλογικά και µ’ αυτό σαγήνευσε
µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας. Πολίτες πέρα από το
κοµµατικό ακροατήριό σας που δεν ήταν οπαδοί, που δεν ήταν
ούτε καν ψηφοφόροι, εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στην Κυβέρνηση για ένα σύγχρονο κράτος. Αυτό, λοιπόν, το τάχα επιτελικό
κράτος όσο ηχηρά διαφηµίστηκε, τόσο αθόρυβα θάφτηκε µέσα
σε υπουργικά συρτάρια ή ακόµη χειρότερα στις στάχτες της Μόριας µετά από τις πιέσεις τοπικών «γαλάζιων» παραγόντων και
παρατρεχάµενων ή στις καθυστερήσεις κοµµατικών τοποθετήσεων διευθυντών εκπαίδευσης. Πόσο επιτελικό µπορεί να είναι
ένα κράτος που µετατρέπει τη Μυτιλήνη σε πεδίο µάχης µεταξύ
κατοίκων και ΜΑΤ τον περασµένο χειµώνα, µε δραµατική κατάληξη τη Μόρια στις φλόγες πριν από λίγες εβδοµάδες;
Πόσο έξυπνο είναι το κράτος που ο Υπουργός Υγείας αντιπαρατίθεται µε τους ήρωές του, τους νοσοκοµειακούς γιατρούς
µόλις προχθές, επειδή αυτοί διαµαρτύρονται για τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδοµές, για τις ελάχιστες προσλήψεις συµβασιούχων µε ηµεροµηνία λήξης, για τις µετακινήσεις
προσωπικού και υποδοµών από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο, από
τα κέντρα υγείας στα νοσοκοµεία µε «εντέλλεσθε» -παρακαλώ!για δέκα και δεκαπέντε εφηµερίες τον µήνα;
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Πόσο ευέλικτο και αποτελεσµατικό είναι το κράτος µε την
Υπουργό Παιδείας, αντί να συνοµιλεί µε την εκπαιδευτική και µαθητική κοινότητα, να κάνει επίδειξη αυταρχισµού και στενοκεφαλιάς επειδή διαµαρτύρονται για τις απαράδεκτες συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία;
Δυστυχώς, εδώ και δεκαπέντε µήνες αυτό το κράτος είναι το
κράτος το επιτελικό που εγκαθιδρύει η Νέα Δηµοκρατία, ένα
κράτος που οι µεταρρυθµίσεις ανακοινώνονται για να πνιγούν
την επόµενη µέσα στην αναλγησία, τη γραφειοκρατία και κυρίως
µέσα στα συστηµατικά µικρά και µεγαλύτερα ρουσφέτια εντός
της διοίκησης, ξηλώνοντας τον ιστό της.
Παραδείγµατα από τον πολύπαθο χώρο της παιδείας υπάρχουν πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω µε ένα τελευταίο και πολύ ηχηρό:
Ανακοίνωσε πρόσφατα η κ. Κεραµέως τον αποκλεισµό όσων µαθητών συµµετέχουν στις καταλήψεις. Ανοιχτό σχολείο του µέλλοντος µε αποκλεισµό από τη µάθηση είναι τουλάχιστον άστοχο,
έννοιες ασύµβατες. Τι κατάφερε; Κατάφερε να ανοίξει τον ασκό
του Αιόλου, κατάφερε να βάλει µόνη της τα εκρηκτικά και να δυναµιτίσει τον όποιο διάλογο προσπαθούσε να αρχίσει.
Παράδειγµα δεύτερο, το «ράβε-ξήλωνε» στην εκπαίδευση -στα
χνάρια πάντα του ΣΥΡΙΖΑ- συνεχίζεται και από εσάς, µε µοναδικό
σκοπό τον κοµµατικό έλεγχό της. Η Κυβέρνηση, αφού κράτησε
και επί έναν χρόνο χάιδεψε τα παράνοµα µε απόφαση του Σ.τ.Ε.,
αµιγώς συριζαϊκής προέλευσης στελέχη εκπαίδευσης, τον περασµένο Αύγουστο αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Έδιωξε,
λοιπόν, τα «ροζ» και τοποθέτησε -προσέξτε, τοποθέτησε, δεν επέλεξε- τα «γαλάζια» στελέχη, µε µια ξαφνική τροπολογία, χωρίς αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς καµµία αξιολόγηση, µε µόνο προσόν
το κοµµατικό διαβατήριο, µια δηµόσια κυνική οµολογία αυταρχισµού, αυθαιρεσίας, κοµµατοκρατίας και αναξιοκρατίας χωρίς
προσχήµατα. Έναν ολόκληρο χρόνο φυσικά χρειάστηκε η ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας για να τα εντοπίσει. Στο διάστηµα αυτό
αρνήθηκε να καταργήσει τους νόµους του ΣΥΡΙΖΑ, αρνήθηκε να
επαναφέρει τις διαφανείς διαδικασίες του ν.3848/2010 για τις
δοµές και την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης.
Επιπλέον, µέχρι σήµερα, παρά τις παραινέσεις από τη µεριά
του Κινήµατος Αλλαγής κρατά παροπλισµένα τα µοναδικά αξιολογηµένα στελέχη εκπαίδευσης. Μιλούµε για εννιακόσιους σχολικούς συµβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης. Φυσικά, είχε
φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ επί Υπουργίας Γαβρόγλου να τους εκπαραθυρώσει όλους µε τον πιο απλό τρόπο: Κατήργησε τους θεσµούς
εποπτείας, καθοδήγησης, ελέγχου και αξιολόγησης.
Παράδειγµα τρίτο, πόσο αποτελεσµατικό µπορεί να είναι ένα
κράτος που εν µέσω πανδηµίας το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει
δώσει ακόµη σαφείς οδηγίες στα σχολεία για το πότε και µε ποια
βεβαίωση θα επιστρέφουν τα παιδιά που νόσησαν από εµπύρετο
νόσηµα; Και δυστυχώς οι παιδίατροι ακούγοντας τις οδηγίες των
ειδικών, αρνούνται τη χορήγηση βεβαίωσης ότι δεν πάσχουν από
Covid-19, εάν δεν γίνει πρώτα η απαραίτητη εξέταση, τη δαπάνη
της οποίας -και δεν είναι µικρό το ποσό, κυµαίνεται από 70 έως
150 ευρώ- επωµίζονται οι ίδιοι οι γονείς.
Παράδειγµα τέταρτο, είναι δυνατόν σ’ αυτή τη γενικευµένη λογική του φανταχτερού περιτυλίγµατος το Υπουργείο Παιδείας,
την ώρα που δεν έχει καταφέρει να λύσει τα καίρια προβλήµατα
στα σχολεία που έφερε η πανδηµία, να παρουσιάζεται ως αυταρχικός παιδονόµος, µετατρέποντας σε απειλή και µέτρο σωφρονισµού το αυτονόητο, δηλαδή την εξαγγελία αναπλήρωσης των
χαµένων ωρών διδασκαλίας λόγω των καταλήψεων; Αντί να συζητήσει µε αλήθειες και επιχειρήµατα, αντί να ακούσει και να
ακουστεί, µπαίνει σε µια ανούσια, αχρείαστη, άκαιρη, επιζήµια
αντιπαράθεση, επιχειρώντας µια γελοία επίδειξη ισχύος; Και σε
ποιους; Σ’ αυτούς που σηκώνουν το βάρος των ασχεδίαστων µέτρων; Σ’ αυτούς που θα υλοποιήσουν τις κοντόφθαλµες αποφάσεις του Υπουργείου; Σ’ αυτούς τελικά που θα πληρώσουν τον
λογαριασµό της ανεπάρκειας του Υπουργείου; Τους καθηγητές,
τους δασκάλους και τους µαθητές φυσικά εννοούµε.
Παράδειγµα πέµπτο, έτσι όπως προχωράµε, πάντα επιτελικά
και ευέλικτα, έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και παρουσιάζει το
περασµένο καλοκαίρι, εξαντλώντας πάντα κάθε επικοινωνιακή
δυνατότητα, πολυνοµοσχέδιο - σκούπα για όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης.
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Κι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα συνονθύλευµα διακηρύξεων µε επίκληση φανταχτερών τίτλων, αποσπασµατικών ρυθµίσεων, χωρίς περιεχόµενο, χωρίς σχέδιο, χωρίς συνοχή.
Παρουσιάζεται ως επαναστατική µεταρρύθµιση η αλησµόνητη live
αναµετάδοση µιας τάξης σχολείου. Δεν στέκοµαι ούτε στο ότι το
Υπουργείο Παιδείας δεν ζήτησε την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ούτε στα ευρήµατα όσων αγωνίζονται µε κάθε τρόπο να µείνουµε κολληµένοι στο χθες. Αυτό που λέω
είναι ότι το ψηφιακό σχολείο, αν όντως ενδιέφερε την Κυβέρνηση,
είναι απόλυτα εφικτό και είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγµα.
Σ’ αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, που είναι ταχύτατες, που οι νέες
τεχνολογίες καλπάζουν, εµείς δεν έχουµε ούτε στρατηγική ούτε
εργαλείο διαλόγου, που δεν είναι άλλο από το Εθνικό Συµβούλιο
Παιδείας. Ως πότε θα πορευόµαστε µε µικροσκοπιµότητες, µε
συντεχνιακές λογικές, µε αποσπασµατικές πολιτικές, που αναιρούνται κάθε τόσο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ. Πρέπει να κλείσετε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Μπορεί ο σχεδιασµός της εκπαίδευσης να είναι προσωπική υπόθεση του κάθε Υπουργού; Ας
συµφωνήσουµε, επιτέλους, όλοι µας ότι τα παιχνίδια στις πλάτες
των παιδιών παίρνουν τέλος. Δεν µπορούµε να καταστρέφουµε
το µέλλον της χώρας. Ας συµφωνήσουµε ότι η παιδεία διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στον παραγωγικό προσανατολισµό, στην
ανάπτυξη, στην εξέλιξη της χώρας, στην κοινωνική συνοχή, στη
δηµιουργία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Δώστε µου µισό δευτερόλεπτο, για να κλείσω τον ειρµό της σκέψης µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ασφυκτικός έλεγχος της δηµόσιας διοίκησης από το πρωθυπουργικό γραφείο αναρωτιέµαι
πού συναντάται µε την αποκοµµατικοποίηση του κράτους; Πού
ταυτίζεται µε την αξιοπιστία που οφείλει να αποπνέει και την αξιοκρατία που πρέπει να διέπει τη δράση του; Αυτό µόνο ως διαστροφή του όρου µπορεί να ονοµαστεί επιτελικό κράτος. Σε
απλά ελληνικά κάπως αλλιώς ονοµάζεται.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚινήµατοΑλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδος του
Κινήµατος Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο δηµόσιος τοµέας είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας µας. Και είναι κρίµα που αντί να τον
διατηρούµε ως καλοκουρδισµένη µηχανή, οι κυβερνήσεις διαχρονικά το αντιµετωπίζουν µονοδιάστατα κι απόλυτα µονοσήµαντα ως βιλαέτι, ως πεδίο άσκησης ρουσφετολογικής εξουσίας.
Το µοναδικό πολιτικό κόµµα που κατόρθωσε να ξεπεράσει τα
συµπλέγµατα εξουσίας και τη διαιώνιση της καρέκλας, ενώ ήταν
κυβέρνηση και µάλιστα κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό, ήταν το
ΠΑΣΟΚ, όσο κι αν αυτό δεν αρέσει σε ορισµένους ούτε να το
ακούν ούτε να το θυµούνται. Το ΠΑΣΟΚ δηµιούργησε το ΑΣΕΠ,
τον νόµο Πεπονή, τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τον µηχανισµό αξιολόγησης
στο δηµόσιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτω από κάθε µεταρρυθµιστική
και προοδευτική πρωτοβουλία που προήγαγε την αξιοκρατία, τη
διαφάνεια και την αξιοσύνη στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει επιτέλους να µιλήσουµε τη γλώσσα της
αλήθειας. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε το πρώτο νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή υποσχέθηκε ένα επιτελικό
κράτος, που -µεταξύ των άλλων- θα συντονίζει, θα κατευθύνει,
θα δροµολογεί και θα ελέγχει τις υφιστάµενες δηµόσιες δοµές
µε στόχο τη δηµιουργία ενός κράτους µε τη λιγότερη δυνατή
γραφειοκρατία, µε ψηφιακές δοµές και υπαλλήλους υψηλών
προσόντων και προδιαγραφών. Εσείς έχετε διαπιστώσει µια τέτοια εξέλιξη µέχρι σήµερα; Και µόνο η διαχείριση της πανδηµίας
µε τα απανωτά αλαλούµ, τα αλληλοσυγκρουόµενα µέτρα, τα
«ήξεις αφίξεις» µε τα τεστ, µε την έλλειψη του κεντρικού συντονισµού αποδεικνύουν ότι το επιτελικό κράτος είτε δεν αποδίδει
είτε δεν υπάρχει.
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Στον χώρο της υγείας επιλέξατε να συνεχίσετε τον ολισθηρό
δρόµο της επιλογής διοικήσεων στα νοσοκοµεία µέσα από έναν
κοµµατικό σωλήνα ως αντίδωρο κοµµατικής αφοσίωσης, αντί της
δηµιουργίας ενός αξιοκρατικού µηχανισµού επιλογής αξίων.
Ως προς τις θέσεις των προϊσταµένων, συνεχίζετε να επιλέγετε
φίλους, «ηµέτερους» και πρόθυµους ως αναπληρωτές, καθώς τα
υπηρεσιακά συµβούλια παραµένουν αδρανή και οι υπηρεσιακές
κρίσεις στον «πάγο». Υπάρχει σωρεία καταγγελιών από ανθρώπους που υπηρετούν στο ΕΣΥ για «ξήλωµα» στελεχών που υπηρετούσαν χρόνια σε θέσεις ευθύνης, χωρίς καµµία αιτιολόγηση,
προκειµένου να βολευτούν οι δικοί σας άνθρωποι.
Εκµεταλλεύεστε την πανδηµία, για να κάνετε ευνοϊκές µεταθέσεις επικουρικού προσωπικού, µε αποφάσεις των διοικητών
των ΥΠΕ. Επιλέγετε να συστήνετε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες εµπεριέχουν χαρακτήρα επείγοντος, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για να µπορείτε και
µετακλητούς να διορίζετε και ελαστικές σχέσεις να δηµιουργείτε.
Φαίνεται, όµως, ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική σας, σας προστάζει να µετατρέπετε τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Παράδειγµα είναι ο ΕΟΔΥ.
Θεωρώ αδιανόητο να συνεχίσετε το ίδιο µοντέλο διοίκησης,
τη µετατροπή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Θυµίζω ότι µε πρόσχηµα την
αντιµετώπιση του Covid ισχυρίζεστε ότι έχετε προβεί σε πάνω
από οκτώ χιλιάδες προσλήψεις. Από αυτούς, µόλις τετρακόσιοι
εβδοµήντα ένας είναι γιατροί. Οι υπόλοιποι πού βρίσκονται; Πού
υπηρετούν και τελικά ποιοι είναι; Μήπως στις ΤΟΜΥ, που ενώ
εξαγγείλατε τη σύσταση πεντακοσίων, τελικά λειτουργούν µόνο
εκατόν τρεις, µε προσλήψεις σε καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας, χωρίς πρόβλεψη µε συγκεκριµένα κριτήρια και προσόντα;
Και έρχεστε εκ των υστέρων και νοµοθετείτε και την πλήρη απασχόληση τους.
Την ίδια ώρα δε, που λόγω της πανδηµίας απαιτείται η στήριξη
του ΕΣΥ µε επιπλέον προσλήψεις εξειδικευµένου προσωπικού,
εσείς επιλέγετε να προκηρύξετε διαγωνισµό για την πρόσληψη
χιλίων διακοσίων εννέα εργαζόµενων στα νοσοκοµεία, εκ των
οποίων µόλις οι εκατόν δεκατρείς είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.
Αντί, λοιπόν, να αναβαθµίσετε στελεχιακά τα δηµόσια νοσοκοµεία, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
ανάγκες, εσείς επιλέγετε την υποβάθµιση των δηµόσιων νοσοκοµείων και κυρίως, την υποτίµηση της νοηµοσύνης των πολιτών.
Προκειµένου να µην απωλέσετε την αξιοπιστία σας, προβλέψατε
δε ότι οι προσλήψεις - εξπρές θα γίνονται υπό την επίβλεψη του
ΑΣΕΠ. Πρόκειται για ένα νέο, ωραίο εφεύρηµα, καθώς µέσω
αυτού ο υποστελεχωµένος ΑΣΕΠ τίθεται εύσχηµα στο περιθώριο.
Κύριε Υπουργέ, υποσχεθήκατε µια κυβέρνηση αρίστων και
εµείς διαπιστώνουµε για µία ακόµη φορά µια Κυβέρνηση αρεστών. Διαπιστώνουµε ότι συνεχίζετε τον ίδιο κατήφορο µε την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησε τη χώρα στην αγκαλιά των
µνηµονίων, σε περικοπές δώρων και σε υποβάθµιση θεσµών και
δοµών. Διαπιστώνουµε ότι υιοθετείτε τη λογική του κράτους τσιφλικιού, χωρίς καµµία διαδικασία αξιολόγησης και επιβράβευσης
των αξιών και µε µοναδικό κριτήριο προαγωγής τα κοµµατικά ένσηµα.
Εµείς επιλέγουµε, ως προοδευτικό και µεταρρυθµιστικό
κόµµα, να αντιµετωπίζουµε τον δηµόσιο τοµέα όχι ως όµηρο πολιτικών επιλογών και κοµµατικά «ηµετέρων», αλλά ως δυναµικό
φορέα ανάπτυξης προόδου, διαφύλαξης της νοµιµότητας και εµπέδωσης των αρχών του κράτους δικαίου, της αξιοκρατίας, της
διαφάνειας και της αξιοσύνης. Επιλέγουµε την ενίσχυση του
ΑΣΕΠ και την άµεση ενεργοποίηση των υπηρεσιακών συµβουλίων, τη διενέργεια προσλήψεων µόνιµου προσωπικού µε πτυχία
και δεξιότητες, την ενίσχυση θεσµικών αντίβαρων στον όποιο
κοµµατικό εκφυλισµό της διοίκησης. Πολιτική επιλογή µας είναι
ένα ισχυρά δυναµικό, αναπτυσσόµενο ορθολογικά και αξιοκρατικά δοµηµένο κράτος, που θα στηρίξει την αναγέννηση της
χώρας και δεν θα σταµατήσουµε να σας θέτουµε ενώπιον των
ευθυνών σας για τις επιζήµιες και αναχρονιστικές επιλογές σας.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Ηρακλείου του Κινήµατος
Αλλαγής, ο κ. Κεγκέρογλου, για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τον Ιούνιο του 2019, λίγες µέρες πριν τις εκλογές,
ο κ. Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην εκδήλωση «Ελλάδα 2021»,
που είχε οργανώσει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Εκεί αποδέχθηκε πλήρως όλες τις προτάσεις της ατζέντας «Ελλάδα
2021» και δεσµεύτηκε για το επιτελικό κράτος, που θα λειτουργεί
µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα, ενσωµατώνοντας τις
αρχές της αξιολόγησης και της αριστείας.
Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης, αφού υφάρπαξε την ψήφο των
πολιτών, ως Πρωθυπουργός όχι µόνο δεν ακολούθησε τις δεσµεύσεις του, αλλά η πολιτική του στον δηµόσιο τοµέα χειροτερεύει σε πολλούς τοµείς τα πράγµατα. Από το µπάχαλο του
ΣΥΡΙΖΑ στην τερατογένεση της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του τοµέα σας που οδηγηθήκατε, προκειµένου να διορθώσετε την προηγούµενη κατάσταση του
ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσιαστική κατάργηση των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Σας εγκαλούµε, κύριε Υπουργέ και εσάς και την Κυβέρνηση,
για τη συνεχή ποσοτική διόγκωση του δηµοσίου τοµέα χωρίς ποιοτική βελτίωση και αποτελεσµατικότητα. Ο αριθµός των απασχολούµενων στο δηµόσιο αυξάνεται ραγδαία, αλλά δεν αφορά
κενές οργανικές θέσεις, αλλά χιλιάδες µετακλητών, ειδικών συνεργατών, ειδικών συµβούλων καθώς και µέλη νέων επιτροπών
και συµβουλίων που θεσµοθετούνται και ιδρύονται σχεδόν µε
κάθε νόµο.
Σας εγκαλούµε, κύριε Υπουργέ και εσάς και την Κυβέρνηση,
για την ανυπαρξία οριζόντιων µεταρρυθµίσεων τις οποίες είχατε
υποσχεθεί. Πρόκειται για µεταρρυθµίσεις που σε όλες τις εκθέσεις αναφέρονται, εκθέσεις εµπειρογνωµόνων και διεθνών φόρουµ, ως αναγκαίες προκειµένου να έχουµε αποτελεσµατικότητα
διότι η έλλειψή τους υποβαθµίζει την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών από το δηµόσιο. Η διαφθορά εξακολουθεί να είναι
παρούσα.
Σας εγκαλούµε, κύριε Υπουργέ και εσάς και την Κυβέρνηση, για
την κακοποίηση της έννοιας και της ανάγκης για καλή νοµοθέτηση. Στα νοµοθετήµατά σας κυριαρχούν οι φράσεις «κατά παρέκκλιση» και «κατ’ εξαίρεση». Και στα όποια θεσµικά νοµοθετήµατα φέρουν τίτλους που έχει πραγµατικά ανάγκη η κοινωνία
να τους δει να υλοποιούνται, υπάρχουν οι µεταβατικές διατάξεις
οι οποίες αναιρούν και τους τίτλους και την αρχική καλή σκοπιµότητα.
Τελευταία, µάλιστα, υπάρχει και µια αλλαγή. Τα νοµοσχέδια
έρχονται χωρίς εισηγητικές εκθέσεις. Πρώτο κρούσµα ήταν το
νοµοσχέδιο για τον αθλητισµό. Δεν είχε εισηγητική έκθεση. Αυτό
σηµαίνει ότι δεν έρχεται ο σκοπός. Άρα, σηµαίνει ότι δεν έχει
αρχή το νοµοσχέδιο. Δεύτερο κρούσµα είναι το δικό σας και
απορώ πώς δεν το προσέξατε, κύριε Υπουργέ. Το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τώρα συζητείται στις επιτροπές, δεν έχει γενικό µέρος την εισήγηση η οποία θα έπρεπε
να υπάρχει για να αναφερθεί στον σκοπό. Δεν έχει σκοπό. Αναφέρεται µόνο η εισηγητική έκθεση κατά άρθρο ή κατά ενότητα
και κεφάλαιο. Δείτε το.
Σας εγκαλούµε, κύριε Υπουργέ και εσάς και την Κυβέρνηση
συνολικά φυσικά, γιατί ο αριθµός των µετακλητών εν µέσω δηµοσιονοµικής και υγειονοµικής κρίσης αυξάνεται αντί να µειώνεται και αυτό οπωσδήποτε δεν σας περιποιεί τιµή.
Όµως, κυρίως σας εγκαλούµε γιατί, κατά παράβαση του Συντάγµατος, δίδετε ρόλο δηµόσιου λειτουργού σε ανθρώπους οι
οποίοι δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν έχουν τα εχέγγυα της λειτουργίας τους ως δηµόσιοι λειτουργοί. Σε µια περίοδο επτά ετών
για την οποία υπάρχουν δηµοσιευµένα στοιχεία παρατηρείται µια
συνεχής αύξηση του αριθµού των µετακλητών. Τον Ιανουάριο
του 2013 ήταν χίλιοι επτακόσιοι πενήντα τρεις και τον Ιούνιο του
2020 είναι δύο χιλιάδες οκτακόσιοι πενήντα τρεις. Η αύξηση είναι
62%.
Καταθέτω στα Πρακτικά το σχετικό διάγραµµα.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν διάγραµµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η κυβέρνηση Τσίπρα αύξησε τους µετακλητούς κατά µία χιλιάδα και η Κυβέρνησή σας συνέχισε την αύξηση. Μάλιστα, είναι
εντυπωσιακή η αύξηση ανά µήνα, αν δούµε το σχετικό διάγραµµα από τον έβδοµο του 2019 έως τον έκτο του 2020, το
οποίο καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν διάγραµµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να σας το πω. Όλα αυτά καταδεικνύουν την πελατειακή
συναντίληψη που έχετε µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυµίζω ότι η Νέα Δηµοκρατία ασπάστηκε την κριτική που και εµείς είχαµε ασκήσει στην
τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεσµεύτηκε ότι όταν έρθει στην
κυβέρνηση, θα µειώσει τον αριθµό των µετακλητών και θα αυξήσει τους δηµόσιους µόνιµους υπαλλήλους σύµφωνα µε τα οργανογράµµατα. Δυστυχώς, και σε αυτό το θέµα, φαίνεται ότι άλλα
έλεγε ως αντιπολίτευση και άλλα κάνει ως Κυβέρνηση. Το καταθέτω επίσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν διάγραµµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας εγκαλούµε, κύριε Υπουργέ, και γιατί διαφηµίζατε τις περίφηµες: αξιοκρατία, αριστεία και αξιολόγηση. Τα είχατε σηµαία.
Όµως, στη συνέχεια υποστείλατε αυτές τις σηµαίες και τις θάψατε ερµητικά σε σεντούκι, τις κλειδώσατε.
Το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Ιούνιο του 2020, ανέθεσε σε ιδιώτες την εκπόνηση µελέτης για τη διαµόρφωση στρατηγικής και προτεραιοτήτων του Υπουργείου και όχι στη δηµόσια
διοίκηση. Δηλαδή, ενώ είναι αρµόδιο για τη δηµόσια διοίκηση,
ανέθεσε σε ιδιώτες µια δουλειά που µπορούσε να την κάνει. Δεν
έχει εµπιστοσύνη στους ανθρώπους του Υπουργείου, στα στελέχη, στους εµπειρότατους που υπάρχουν, στους πάνω από εκατόν πενήντα αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας
Διοίκησης, στους εκατοντάδες κατόχους διδακτορικών και θα το
δώσει σε µια ιδιωτική εταιρεία που µπορεί να το δώσει σε έναν
έµπειρο να γράφει µεν, αλλά να µην έχει ούτε καν αυτήν την εµπειρία και αυτά τα προσόντα.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι καθίστανται τροχονόµοι της παρουσίας
ιδιωτών στο κράτος και στη διοίκηση. Μέσα στα Υπουργεία, δυστυχώς, δεν έρχονται πλέον οι εταιρείες µόνο για να κάνουν µια
µελέτη επιµέρους, εµπειρογνωµοσύνη ή οτιδήποτε άλλο που
µπορεί να χρειάζεται, αλλά ασκούν και διοίκηση και αυτό είναι
πραγµατικά όπως το είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Μουλκιώτης,
«ξεπεσµός».
Τέλος, σας εγκαλούµε για την εργαλειοποίηση του ΑΣΕΠ, το
εµπλέκετε για να χρησιµοποιείτε το brand name µόνο, βάζετε και
έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ ως κερασάκι σε µια κοµµατικά φτιαγµένη επιτροπή και αυτό δυστυχώς δεν είναι για την αναβάθµιση
του.
Κύριε Υπουργέ, πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι εκπροσωπείτε ένα ιδιαίτερο τύπο φιλελευθερισµού, τον οποίο όχι µόνο
δεν έχει ανάγκη η χώρα, αλλά και ο οποίος λειτουργεί ως τροχοπέδη στις αναγκαίες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις ούτως ώστε
να αντιµετωπίσουµε και τους νέους κινδύνους που αναφύονται
παγκοσµίως. Πιστεύω ότι αυτός ο κρατικοδίαιτος φιλελευθερισµός, που βλέπει το κράτος ως λάφυρο, είναι η µόνη αλλαγή που
είδαµε να συµβαίνει, γιατί οι νέοι Καρανίκες του δήθεν φιλελευθερισµού φορούν γραβάτα, αλλά εκφράζουν µια εξίσου φαύλη
αντίληψη για το κράτος µακράν κάθε δεοντολογίας.
Μεταρρυθµίσεις και αλλαγές έχει ανάγκη η διοίκησή µας και
αυτό δεν το βλέπουµε σε καµία περίπτωση από εσάς, παρά µια
µίζερη διευθέτηση και διαχείριση των προβληµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης θα πάρει τον λόγο ο Υπουργός
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Εσωτερικών, ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου,
προτού µπω στην τοποθέτησή µου για τα θέµατα που σήµερα
έχουν συζητηθεί, να σας ευχαριστήσω και από το Βήµα της Βουλής για τις ευγενικές ευχές σας για περαστικά στην πρόσφατη
µικρή περιπέτεια υγείας που είχα.
Η σηµερινή συζήτηση γενικεύτηκε, αφορά το σύνολο σχεδόν
των θεµάτων της πολιτικής επικαιρότητας και την ατζέντα της
κυβερνητικής πολιτικής. Επιτρέψτε µου να κάνω την εκτίµηση,
αφού πρώτα πω ότι παρακολούθησα πάρα πολύ προσεκτικά τις
τοποθετήσεις των συναδέλφων του Κινήµατος Αλλαγής και
όποιες άλλες ακολουθήσουν στη συνέχεια.
Πολλές φορές στις τοποθετήσεις αυτές υπάρχει απόσταση
από την αλήθεια και την πραγµατικότητα. Θα κάνω συγκεκριµένες αναφορές σε αυτό και θεωρώ ότι η επιλογή να γίνει τώρα
αυτή η συζήτηση είναι µια πολιτική στρατηγική του κόµµατος του
Κινήµατος Αλλαγής σε µια προσπάθεια να περιχαρακώσει τον
πολιτικό του χώρο. Είναι θεµιτό απολύτως στην πολιτική, µου
είναι απολύτως κατανοητό, αλλά αυτό οφείλει κανείς να το κάνει
µε όρους αξιοπιστίας και υπακοής στην αλήθεια και στην πραγµατικότητα.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να ξεκινήσω από την τοποθέτηση που
έγινε νωρίτερα από την Αρχηγό του Κινήµατος Αλλαγής και
αφορά τις εξελίξεις στα εθνικά θέµατα και την χθεσινή Σύνοδο
Κορυφής στην Ευρώπη.
Θεωρώ ότι και σε αυτόν τον τοµέα θα πρέπει κανείς να βάζει
στη µπάντα τις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και να µιλά µε
πραγµατικούς όρους. Ο Πρωθυπουργός έδωσε µια εθνική
σκληρή µάχη, υπερασπιζόµενος τα συµφέροντα της χώρας, σε
µια πολύ δύσκολη περίοδο και σε δύσκολους συσχετισµούς. Και
πέτυχε, από την πλευρά του κοινού ανακοινωθέντος που υπήρξε
στην Ευρώπη, να σταλεί ένα σαφές µήνυµα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να διατυπωθεί µε σαφήνεια ότι θα πρέπει να υπάρξει
άρση κάθε µονοµερούς ενέργειας από την πλευρά της Τουρκίας
ως προϋπόθεση για να βελτιωθούν οι σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα αρχικά κείµενα κινούνταν σε
πολύ πιο δύσκολη κατεύθυνση για τα εθνικά συµφέροντα και
χρειάστηκε µια πολύ µεγάλη, συντονισµένη και ισχυρή προσπάθεια, η οποία είναι συνέχεια µιας συνολικής ενιαίας εθνικής στρατηγικής που έχει ακολουθήσει η Κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει
τις προκλήσεις που υπάρχουν από την πλευρά των γειτόνων µας.
Θεωρώ, επίσης, ότι στο θέµα αυτό βρισκόµαστε σε µια ιστορική περίοδο, η οποία έχει µπροστά της πολύ σοβαρές εξελίξεις
και ο ελληνικός λαός µπορεί να βγει ωφεληµένος από αυτές,
µόνο εάν υπάρξει απόλυτη εθνική ενότητα και εθνική στρατηγική.
Γι’ αυτόν τον λόγο, επαναλαµβάνω, θα ήταν πολύ καλύτερο να
είναι όλοι πάρα πολύ πιο προσεκτικοί, φειδωλοί και στέρεοι στην
όποια κριτική τους.
Το δεύτερο θέµα που ετέθη αφορά τα σχολεία και τις καταλήψεις. Θέλω να πω µε απόλυτη σαφήνεια πως δεν πιστεύω ότι λύνεται κανένα πρόβληµα µε καταλήψεις στα σχολεία. Το
χειρότερο σχολείο είναι το κλειστό σχολείο. Και το κλειστό σχολείο είναι χειρότερο κυρίως για τα παιδιά των αδύναµων οικογενειών. Γιατί τα παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν µεγαλύτερη
οικονοµική δυνατότητα και άνεση θα αναπληρώσουν σε καθηµερινή βάση το χαµένο έδαφος, είτε µε ιδιαίτερα είτε µε φροντιστήρια. Τα ξέρουµε όλοι, τα έχουµε περάσει όλοι µας, υπό
οιανδήποτε ιδιότητα, µαθητή, δασκάλου, καθηγητή, γονέα.
Γι’ αυτό θέλω να περάσω ένα µήνυµα. Αυτή η Κυβέρνηση ακούει
τους µαθητές, ακούει τους δασκάλους και τους καθηγητές. Είµαστε από την ίδια πλευρά του λόφου. Δεν είµαστε απέναντι. Είµαι
ο τελευταίος που θα πω ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα. Φυσικά
υπάρχουν προβλήµατα και οι κυβερνήσεις είναι εδώ για να κάνουν
τα πάντα για να τα αντιµετωπίσουν. Και αυτό κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Κάνει ό,τι µπορεί για να αντιµετωπίσει τα θέµατα και τα προβλήµατα της παιδείας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να απευθύνω ένα κάλεσµα προς τα παιδιά

19344

µας να µπουν στον δρόµο του διαλόγου, της συζήτησης και της
συνεργασίας και εκεί να διοχετεύσουν τη διεκδίκησή τους, η
οποία επαναλαµβάνω ότι είναι θεµιτή.
Απευθυνόµενος προς όλες τις πολιτικές δυνάµεις, να πω ότι
νοµίζω ότι όλοι µας είµαστε πλέον αρκετά ώριµοι και γνωρίζουµε
ότι από τις κινητοποιήσεις των παιδιών, των µαθητών δεν προκύπτουν πολιτικές µεταβολές. Δεν έχει κανείς κανένα κοµµατικό
όφελος. Ακόµα κι αυτοί που καρφώνονται όταν προσπαθούν να
το κάνουν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι κοµµατικό όφελος δεν
έχουν. Ας αφήσουµε, λοιπόν, ήρεµα τα πράγµατα στον χώρο και
της παιδείας για να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις.
Μια και το πιο συνηθισµένο πράγµα που κάνει αυτή την εποχή
η Αντιπολίτευση είναι να µιλάει για το περίφηµο αυτό θέµα µε τις
µάσκες, να σας πω ξεκάθαρα κάτι. Αυτό που ενόχλησε πάρα πολλούς είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση, αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών, αποφάσισε να υποστηρίξει την αυτοδιοίκηση, δίνοντας η
αυτοδιοίκηση δωρεάν µάσκες στα παιδιά. Η µεγάλη ενόχληση
ήταν ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε
την απόφαση να δοθούν από το κράτος, µέσω της αυτοδιοίκησης, µέσω της επιχορήγησης που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών στην ΚΕΔΕ, δωρεάν µάσκες στα παιδιά. Αυτό χαλάει πολύ
το αφήγηµα του «καθόλου ευαίσθητου» για τον φτωχότερο
κόσµο Πρωθυπουργού, αυτό το αφήγηµα που θελήσατε να δηµιουργήσετε, το αφήγηµα του ανθρώπου που είναι «ακραία νεοφιλελεύθερος» και «δεν νοιάζεται για τις αδύναµες οικογένειες».
Για αυτό και τώρα κάποιοι ενοχλούνται, διότι έχει βρεθεί η
λύση. Υπήρξε η γνωστή αστοχία. Το ανακοίνωσε χθες, προχθές,
στη συζήτηση που έγινε εδώ, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης. Έχει οργανωθεί η λύση σε συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας, ώστε µέσα στο επόµενο διάστηµα
τα παιδιά να έχουν πάρει τουλάχιστον τις τρεις µάσκες και να
εξασφαλίσουµε ότι ένα µέσο ατοµικής προστασίας και δηµόσιας
υγείας θα υπάρξει µέσα από αυτόν τον τρόπο στα παιδιά. Θα
σας πρότεινα να βρείτε κάτι καλύτερο και πιο σοβαρό για αντιπολίτευση για το επόµενο διάστηµα.
Το τρίτο: Πολλή συζήτηση άκουσα από την πρώτη οµιλήτρια
του Κινήµατος Αλλαγής -δεν είναι εδώ η κ. Λιακούλη- για τα θέµατα της αυτοδιοίκησης. Η Κυβέρνηση, µε Πρωθυπουργό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και Υπουργό Εσωτερικών τον οµιλούντα,
αυτούς τους δεκατέσσερις µήνες έχει κάνει πολύ σηµαντικά
πράγµατα που δείχνουν ότι είναι στοχοπροσηλωµένη στην
ισχυρή στήριξη της αυτοδιοίκησης -και στους δήµους και στις
περιφέρειες- στην ισχυρή στήριξη της αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Είµαστε δεσµευµένοι να µεταφέρουµε σοβαρούς πόρους στην αυτοδιοίκηση και ετοιµάζουµε τη σοβαρή
µεταρρύθµιση της µεταφοράς του ΕΝΦΙΑ µέσα στην τετραετία.
Στο δύσκολο διάστηµα αυτού του χρόνου λόγω κορωνοϊού,
έχουµε δώσει µέχρι τώρα στην αυτοδιοίκηση έκτακτη οικονοµική
στήριξη 145 εκατοµµυρίων ευρώ.
Και δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα, κύριοι συνάδελφοι -και πιστεύω ότι θα έπρεπε να το κάνετε για λόγους στοιχειώδους αντικειµενικότητας- για την πιο σοβαρή µεταρρύθµιση, κατά την
ταπεινή µου γνώµη, που έχουµε κάνει αυτό το διάστηµα -από
άποψη πρακτική και άµεσου αποτελέσµατος- η οποία ήταν η περίφηµη ευκαιρία να δηλώσουν όλα τα νοικοκυριά, όλες οι οικογένειες και όλοι οι πολίτες τα τετραγωνικά µέτρα των σπιτιών
τους που δεν ήταν δηλωµένα, για να πληρώνονται τα δηµοτικά
τέλη. Δεν το ξέρατε τόσα χρόνια; Δεν το ήξεραν οι κυβερνήσεις;
Δεν το ήξεραν οι Υπουργοί; Δεν το ήξεραν οι δήµαρχοι; Δεν το
ξέραµε όλοι µας οι πολίτες; Αυτή η Κυβέρνηση, όµως, πήρε αυτή
την πρωτοβουλία. Και στην αρχή λοιδορήθηκα για αυτό. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Όµως, η κοινωνία ανταποκρίθηκε. Δύο εκατοµµύρια εξακόσιες
πενήντα χιλιάδες πολίτες έβαλαν στην µπάντα µια σχέση ενοχής
για να δηµιουργήσουν µια σχέση εµπιστοσύνης µε το κράτος.
Όχι µε αυτή την Κυβέρνηση, αλλά µε το κράτος, µε την πολιτεία
συνολικά. Γλίτωσαν αυτοί οι άνθρωποι τέλη και πρόστιµα 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ -σας παρακαλώ πολύ- και δηλώθηκαν
εξήντα εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα. Διασφαλίσαµε µε αυτό
το µέτρο πάνω από 120 εκατοµµύρια τον χρόνο για την τοπική
αυτοδιοίκηση. Αυτό για εσάς δεν είναι µεταρρύθµιση;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ταυτοχρόνως, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην αυτοδιοίκηση λύσαµε αµέσως τα προβλήµατα κυβερνησιµότητας µε την
καθολική αποδοχή όλων των δηµάρχων ανεξάρτητα από το πού
ανήκουν πολιτικά. Ξέρουν, άλλωστε, ότι οι πόρτες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ορθάνοικτες για τους πάντες και δεν
υπάρχει καµµία επιλογή, καµµία προτεραιότητα ανάλογα µε το
πού ανήκει πολιτικά κανένας δήµαρχος και κανένας περιφερειάρχης. Για εµάς όλοι είναι το ίδιο, γιατί εκπροσωπούν αυτόν τον
λαό και τις τοπικές κοινωνίες.
Ταυτόχρονα, διασφαλίσαµε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα
από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» για το τετραετές πρόγραµµα έργων µέσα από δώδεκα προσκλήσεις οι οποίες αφορούν µια ευρύτατη γκάµα θεµάτων, προβληµάτων και δράσεων,
υποστηρίζοντας την αυτοδιοίκηση ώστε να µπορέσει να έχει
υψηλή απορροφητικότητα. Και «τρέχουµε» µε ταχύτατο ρυθµό
αυτό το πρόγραµµα. Αυτό δεν είναι µεταρρύθµιση;
Και ασφαλώς ήµασταν δίπλα στην αυτοδιοίκηση τις δύσκολες
µέρες της πανδηµίας, υποστηρίζοντας και αναβαθµίζοντας την
κοινωνική πολιτική της, ισχυροποιώντας το περίφηµο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι», διασφαλίζοντας, µε τη νοµοθετική παρέµβαση που κάνουµε τώρα, να µην υπάρξει κανένα απολύτως κενό
και να µην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβληµα µε τους νυν εργαζοµένους µέχρι να έρθουν οι εργαζόµενοι που θα προκύψουν
κανονικά από τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι σε πλήρη
εξέλιξη και προχωρά µπροστά.
Και επειδή είπατε διάφορα για το ΑΣΕΠ, θα µου επιτρέψετε να
σας πω ότι κι εδώ πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Αυτή η Κυβέρνηση µε πράξεις έχει αποδείξει ότι βασικός της
στόχος είναι να βάλει τέλος στην κοµµατοκρατία στον ελληνικό
δηµόσιο τοµέα και να δουλέψει όσο γίνεται πιο σκληρά για να
γίνει πράξη η αξιοκρατία και η αξιολόγηση.
Για τον σκοπό αυτό θεσµοθετήσαµε έναν πολύ κρίσιµο θεσµό,
τους Υπηρεσιακούς Γραµµατείς. Η επιλογή τους έγινε από επιτροπή όπου το ΑΣΕΠ παίζει κυρίαρχο ρόλο και λόγο. Αυτό δεν
το γνωρίζετε; Οι αρµοδιότητές τους είναι πολύ µεγάλες. Παίζουν
πανίσχυρο ρόλο µέσα στα Υπουργεία. Ελάτε στο Υπουργείο
Εσωτερικών να το διαπιστώσετε. Συµµετέχουν στη χάραξη της
πολιτικής και στην υλοποίηση πραγµάτων ως ανώτατα στελέχη
της δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας.
Αυτό δεν είναι µεταρρύθµιση; Γιατί δεν υπάρχει λίγο θάρρος
να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους; Πιστεύω -και το ξαναλέω- ότι αυτός είναι καλύτερος δρόµος για να τεκµηριώσει κανείς µια πολιτική στρατηγική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτόν τον χρόνο κληθήκαµε
όλοι να αντιµετωπίσουµε µια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον
κόσµο λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού. Αυτό µας υποχρέωσε να επαναπροσδιορίσουµε προτεραιότητες και στόχους και
να αναδιαρθρώσουµε τη στρατηγική µας και στον δηµόσιο
τοµέα. Νοµίζω ότι όλοι έχουµε έναν κοινό στόχο, να βγούµε από
την εποχή της πανδηµίας µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες
ιδίως σε ανθρώπινη ζωή, να προστατεύσουµε την υγεία των πολιτών, να προστατεύσουµε τους εργαζόµενους του δηµόσιου
τοµέα και φυσικά τους ανθρώπους που έρχονται στις δηµόσιες
υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν και να συµβάλουµε στην ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών, ώστε τους επόµενους µήνες
να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε στη µάχη µε τον αόρατο
εχθρό.
Γι’ αυτόν τον λόγο γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και
συνολικά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πήρε πολύ σηµαντικά µέτρα προστασίας των εργαζοµένων και των πολιτών
µέσα από µια σειρά ρυθµίσεις που περιλαµβάνονταν σε εγκυκλίους, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί και τα αποτελέσµατα θεωρώ ότι
ήταν πάρα πολύ σηµαντικά και θετικά.
Η συγκυρία αυτή, όπως ήταν φυσικό, επηρέασε ασφαλώς και
τις διαδικασίες των εκκρεµοτήτων για τις προκηρύξεις επιλογής
προϊσταµένων και την επανεκκίνηση των διαδικασιών επιλογής
των προϊσταµένων. Ασφαλώς αυτό σε κάθε περίπτωση αποτελεί
ένα βασικό µου µέληµα ως Υπουργός Εσωτερικών. Συγκεκριµένα, προβλέψαµε µε τον ν.4622 την ανασυγκρότηση όλων των
συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταµένων, τα Ειδικά Συµβού-
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λια Επιλογής και τα Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων. Με τη
συµµετοχή των Υπηρεσιακών Γραµµατέων στα ειδικά συµβούλια
-θεσµός που καθιερώθηκε µε τον ν.4622- επιδιώκεται η αποκοµµατικοποίηση του κράτους και η συνέχεια στη διοικητική λειτουργία των Υπουργείων.
Δώσαµε µε εγκύκλιό µας πολύ αναλυτικές οδηγίες αναφορικά
µε τη λήξη της θητείας των υφιστάµενων µελών των οργάνων και
διευκρινίστηκε προς όλες τις διευθύνσεις προσωπικού ότι πρέπει
να προβούν στην ανασυγκρότηση των τριών ειδικών συµβουλίων,
τα οποία στη συνέχεια θα έπρεπε να εξετάσουν τις εκκρεµείς σε
οποιοδήποτε στάδιο προκηρύξεις θέσεων για τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές και τους τµηµατάρχες.
Μεριµνήσαµε αµέσως µετά την ολοκλήρωση της επιλογής και
της τοποθέτησης των υπηρεσιακών γραµµατέων ώστε να συµµετέχουν στα συµβούλια που θα κάνουν την επιλογή. Ακολούθησε νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών τον Ιούνιο του
20020 µε σαφείς οδηγίες, προκειµένου να υπάρξει η προκήρυξη
για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων στις υπηρεσίες.
Αυτό ήταν και είναι αναγκαίο, διότι γνωρίζετε ότι αρκετοί Υπηρεσιακοί Γραµµατείς που επελέγησαν ήταν Γενικοί Διευθυντές
Υπουργείων. Συνεπώς υπάρχουν κενές θέσεις Γενικών Διευθυντών εξαιτίας της επιλογής τους ως Υπηρεσιακοί Γραµµατείς.
Υπάρχουν όµως και θέσεις ευθύνης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων οι οποίες λήγουν το επόµενο διάστηµα.
Εν όψει, λοιπόν, αυτού ακριβώς του γεγονότος το Υπουργείο
Εσωτερικών έχει ήδη ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έκδοση των σχετικών νέων προκηρύξεων και η διαδικασία αυτή της έκδοσης της προκήρυξης για την επιλογή των
νέων γενικών διευθυντών θα γίνει µέσα στον Οκτώβριο.
Πραγµατικά, λοιπόν, δυσκολεύοµαι να καταλάβω την επιχειρηµατολογία που έχει αναπτύξει η ερώτησή σας ότι ο στόχος
του Υπουργείου Εσωτερικών και αυτής της Κυβέρνησης είναι να
διαιωνίσει το σύστηµα των αναθέσεων. Αν ήταν πραγµατικά
αυτός ο σκοπός αυτής της Κυβέρνησης, δεν θα είχαµε κανέναν
απολύτως λόγο να φέρουµε τον καινούργιο νόµο, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από µερικούς µήνες όταν είχατε υποβάλει την ερώτηση και τότε είχε µια επικαιρότητα αυτή η ερώτηση. Αν ήµασταν
µε τη λογική που µας κατηγορείτε ότι έχουµε, θα προτιµούσαµε
να µην αλλάξουµε τίποτα, να αφήσουµε πλήρως την κατάσταση
των προηγούµενων και να συνεχίσουµε µε µια τακτική αναπλήρωσης προϊσταµένων και ανάθεσης καθηκόντων.
Όµως, η πραγµατικότητα είναι ότι µε τον ν.4674, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11 Μαρτίου, επιφέραµε σηµαντικές αλλαγές
στην επιλογή προϊσταµένων. Διαµορφώνουµε ένα ενιαίο και οµοιογενές σύστηµα επιλογής προϊσταµένων στην κεντρική διοίκηση
και στους οργανισµός αυτοδιοίκησης αφού εναρµονίζουµε πλήρως τις διατάξεις για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, εξορθολογίζουµε τον τρόπο µοριοδότησης του χρόνου που
έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα εκλογικευµένα και σταθµισµένα σε όλους τους υπαλλήλους να µετέχουν στη διαδικασία επιλογής, ανάλογα βέβαια µε
την υπηρεσιακή πορεία που είχαν.
Επίσης, αξιοποιούνται οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων για τη διαµόρφωση, µαζί µε την εργασιακή εµπειρία και τα
τυπικά τους προσόντα, ενός ελαχίστου αριθµού προϋποθέσεων
που πρέπει να έχουν, προκειµένου να επιλεγούν σε θέση ευθύνης. Με αυτή τη ρύθµιση, δώσαµε τη δυνατότητα και σε νέους
υπαλλήλους που έχουν τα σχετικά προσόντα να αξιολογούνται
θετικά και να µπορούν να αναλάβουν µία θέση ευθύνης και εκείνοι.
Κυρία Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε είκοσι λεπτά και
αν θέλετε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τη δευτερολογία
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Πόσο χρόνο έχω, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Η δευτερολογία σας
είναι άλλα δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ.
Η βούλησή µας, λοιπόν, είναι να επιλέγονται οι καταλληλότε-
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ροι για να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης και αυτό φυσικά συµβάλλει αναµφίβολα στην ορθολογική κατανοµή πόρων, στην καλύτερη απόδοση, στην πιο αποτελεσµατική άσκηση των
αρµοδιοτήτων του εκάστοτε φορέα.
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πολύ σύντοµα, µέσα στον
Οκτώβριο ή αρχές Νοεµβρίου, θα οδεύσει προς το Κοινοβούλιο
το νοµοσχέδιο που θα αφορά τη νέα ενιαία δοµηµένη διαδικασία
προσλήψεων του τακτικού προσωπικού µέσω του αναβαθµισµένου ΑΣΕΠ, µε την καθιέρωση γραπτού διαγωνισµού και την έµφαση σε δεξιότητες και προσωπικότητα, προκειµένου να
επιτύχουµε ότι θα προσλαµβάνεται ο κατάλληλος άνθρωπος
στην κατάλληλη θέση.
Πιστεύω στο σηµείο αυτό ότι έχετε πεδίο δόξης λαµπρό να
συµµετέχετε σε αυτήν την κρίσιµη µεταρρύθµιση και να συµβάλλετε µε θετικές και δηµιουργικές ιδέες για το πώς µπορεί πραγµατικά να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα και η αξιοκρατία του
νέου συστήµατος, το οποίο ήδη θεωρώ ότι αγκαλιάζεται ιδίως
από τους νέους ανθρώπους, που αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι
υπάρχει προοπτική και για εκείνους.
Ταυτόχρονα, µε βάση τη νοµοθεσία του ν.4674 υπάρχει σηµειακή και στοχευµένη παρέµβαση στο υφιστάµενο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων, το οποίο προβλέπει -ποιες είναι οι
παρεµβάσεις- τα παρακάτω:
Η εργασιακή απόδοση των υποψηφίων όπως προκύπτει από
τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας.
Η προηγούµενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης τουλάχιστον σε
επίπεδο τµήµατος, εάν µιλάµε για τους προϊσταµένους διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων.
Ως προς τη µοριοδότηση των οµάδων κριτηρίων είναι η αύξηση της µοριοδότησης των συναφών µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, τα µοριοδοτούµε περισσότερο. Η
δυνατότητα µοριοδότησης και µη συναφών µεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων ώστε να αναγνωρίζεται η ικανότητα του υπαλλήλου να ανταποκριθεί και σε αυτό το ακαδηµαϊκό επίπεδο. Η
µείωση της µοριοδότησης για σεµινάρια, διότι νοµίζω ότι όλοι
έχουµε βιώσει την κατάσταση, την εµπειρία όπου συγκεντρώνονται διάφορες πιστοποιήσεις για ιδιοτελείς λόγους, αλλά άσχετους µε τον επιδιωκόµενο σκοπό της συγκεκριµένης θέσης που
καλείται να υπηρετήσει ο υπάλληλος.
Η καλύτερη στάθµιση του επιπέδου της γνώσης των ξένων
γλωσσών ενώ ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται διακριτά ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης
για έναν δηµόσιο υπάλληλο και ξεχωριστά αυτός που είναι σκέτα
µε την ιδιότητα του υπαλλήλου.
Ο υπολογισµός για τον χρόνο υπηρεσίας στις θέσεις ευθύνης
µοριοδοτείται σε µήνες έναντι ετών προς όφελος των υπαλλήλων. Διαβαθµίζεται επίσης η µοριοδότηση σε θέση ευθύνης ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο εκείνοι βρίσκονταν. Και όλα αυτά
εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του κώδικα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τις διαδικασίες, τα όργανα επιλογής προϊσταµένων κ.λπ..
Στο δε πεδίο της αυτοδιοίκησης συστήνεται το νέο ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο αρµόδιο για την επιλογή προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων στους δήµους και στους συνδέσµους των
δήµων και για τα λοιπά θέµατα υπηρεσιακής τους κατάστασης,
για τα οποία απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, µε
τη συµµετοχή του ΑΣΕΠ, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και του ΕΚΔΔΑ, η οποία έχει ζητηθεί µε σχετική επιστολή.
Συστήνονται, επίσης, τα τριµελή συµβούλια επιλογής προϊσταµένων που αποτελούνται από τον γενικό γραµµατέα του δήµου
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, τον νοµικό σύµβουλο ή
πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως πρόεδρο,
τον προϊστάµενο γενικής διεύθυνσης που υπηρετεί σε οποιονδήποτε ΟΤΑ Α’βαθµού της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης για
την επιλογή των προϊσταµένων διευθύνσεων ή του ενδιάµεσου,
µεταξύ διεύθυνσης και τµήµατος, επιπέδου οργανικής µονάδας.
Σηµειώνεται δε ότι έχουµε προβλέψει για τους τέως προϊσταµένους επιπέδου γενικής διεύθυνσης, τη δυνατότητα να µετατάσσονται, εάν οι ίδιοι το επιθυµούν, στον κλάδο των επιτελικών
στελεχών, ώστε να συνδράµουν µε τις γνώσεις και την εµπειρία
τους τα νεότερα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης.
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Να µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω µε τρεις επισηµάνσεις.
Είναι σαφές ότι ο νόµος στον οποίο αναφέροµαι είναι µέρος ενός
συνολικού σχεδίου διαρθρωτικών αλλαγών στο δηµόσιο, αλλαγών ποιοτικών που αφορούν τον εκσυγχρονισµό, αλλά και την
επιτάχυνση όλων των διαδικασιών. Σύντοµα, όπως σας είπα πριν,
θα έρθει προς τον Κοινοβούλιο το νοµοσχέδιο που αφορά τον
εκσυγχρονισµό, την αναβάθµιση του ΑΣΕΠ και την επιτάχυνση,
ψηφιοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας προσλήψεων του
τακτικού προσωπικού.
Υπογραµµίζω δε ότι µε βάση τον νόµο του επιτελικού κράτους
που τόσο εύκολα το ξεπερνάτε µε διάφορα ευφυολογήµατα, για
πρώτη φορά γίνεται ήδη πράξη -συνεδρίασε πολύ πρόσφατα το
Υπουργικό Συµβούλιο- ο προγραµµατισµός των προσλήψεων
στον δηµόσιο τοµέα σε ετήσια βάση. Υπάρχει µια συγκεκριµένη,
οργανωµένη, ψηφιοποιηµένη διαδικασία µε την οποία συλλέγονται τα αιτήµατα όλων των φορέων του δηµοσίου, παίρνεται υπ’
όψιν η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας και η προοπτική της
και αναπτύσσονται συγκεκριµένες προτεραιότητες που αφορούν
τον διορισµό, ώστε να γνωρίζει η κοινωνία, το σύστηµα διοίκησης, η Κυβέρνηση, προφανώς το πολιτικό σύστηµα εν τω συνόλω, οι πολίτες ποιος είναι ο προγραµµατισµός των προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα για τον επόµενο χρόνο.
Πρόκειται για µια µεταρρύθµιση που, επίσης, δεν αντιλαµβάνοµαι για ποιον λόγο δεν πρέπει να γίνεται θετικά αποδεκτή από
όλους µας. Διευκολύνει πάρα πολύ σηµαντικά και βάζει επιτέλους τάξη σε µια χαοτική κατάσταση που έχει υπάρξει για πάρα
πολλά χρόνια και δεκαετίες στη χώρα.
Επίσης, προχωράµε στον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών και
την επένδυση για αξιοποίηση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο
ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης. Σε αυτό το δυναµικό αναφέρεται ο νόµος για τον οποίο µιλήσαµε προηγουµένως
και µε την εφαρµογή του σκοπεύουµε να οικοδοµήσουµε ένα σύστηµα ιεραρχίας, απαλλαγµένο από τις συντεχνιακές λογικές, τις
κοµµατικές λογικές και την ευνοιοκρατία.
Δηµιουργήσαµε, λοιπόν, ένα σύστηµα επιλογής προϊσταµένων
στο δηµόσιο που διασφαλίζει την αυτονοµία και τη συνέχεια της
διοίκησης, ανεξάρτητα από την εναλλαγή των κοµµάτων στην
διακυβέρνηση του τόπου, υλοποιεί και παρακολουθεί την εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών αποτελεσµατικά και αποδοτικά.
Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις συµβάλλουν -µε όρους ορθολογισµού και αποτελεσµατικότητας- στην πλήρωση των θέσεων ευθύνης, στη βάση σύγχρονων πρακτικών για την επίτευξη της
αποστολής του δηµοσίου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Συνολικά δε -κι έρχοµαι στη δεύτερη επισήµανση- το µέληµα
µας είναι η εµπέδωση της αξιοκρατίας στο δηµόσιο, ταυτόχρονα
µε τη διαµόρφωση του πλαισίου για τη δηµιουργία ευκαιριών καριέρας για το σύνολο των υπαλλήλων, οι οποίοι δικαιούνται να
έχουν στόχους και φιλοδοξίες ως εργαζόµενοι του δηµοσίου
τοµέα.
Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι αυτονόητα και τα κάνουµε πράξη.
Είναι απαραίτητο προϊστάµενος να έχει εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, πέρα από την αρχαιότητα ή τα
αυξηµένα τυπικά προσόντα. Είναι απαραίτητο ο προϊστάµενος
να µπορεί να επιδεικνύει εξαιρετική επίδοση στα πραγµατικά του
καθήκοντα.
Στο τελευταίο σηµείο που έχει µεγάλη αξία, σε ό,τι αφορά τα
ουσιαστικά προσόντα, όλοι εµείς χρειαζόµαστε γενικούς διευθυντές, διευθυντές προϊσταµένων στο δηµόσιο που να έχουν την
ικανότητα να ασκήσουν πραγµατικά διοίκηση. Η διοίκηση τους
έχει ανάγκη. Η χώρα τους έχει ανάγκη. Υπάρχουν πάρα πολλοί
εξαιρετικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, εργατικοί, οι οποίοι δουλεύουν
σκληρά και που δοκιµάστηκαν αυτήν την περίοδο της πανδηµίας
του κορωνοϊού σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χρειαζόµαστε ανθρώπους που να είναι στις επάλξεις της δηµόσιας διοίκησης για
τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων µε τελικό ωφελούµενο
µόνο τον πολίτη.
Σίγουρα, όµως, δεν χρειαζόµαστε προϊσταµένους κυνηγούς
µορίων των διαφόρων διαγωνισµών, τουλάχιστον όχι χωρίς αυτό
να εντάσσεται σε ένα δοµηµένο σύστηµα εξυπηρέτησης των
αληθινών υπηρεσιακών αναγκών.
Θεωρώ λοιπόν ότι έχει όλα τα εχέγγυα αδιάβλητης και διαφα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νούς διαδικασίας ο νόµος που ψηφίσαµε και εφαρµόζουµε, γιατί
ακριβώς στη φιλοσοφία του είναι να υπάρχει ένα σύστηµα αντικειµενικό και αδιάβλητο, το οποίο να ριζώσει, να εξελιχθεί και να
έχει ενδεχοµένως κάποιες βελτιώσεις στο µέλλον.
Σε αυτό το πνεύµα της αξιολόγησης και της βελτίωσης εντάσσονται και οι προτάσεις, τις οποίες επεξεργαζόµαστε για νέες
νοµοθετικές ρυθµίσεις προκειµένου να συνδέσουµε τις κρίσεις
των προϊσταµένων µε τις διαδικασίες στελέχωσης κάθε φορέα.
Συγκεκριµένα, η ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των
προϊσταµένων, η οποία είναι αποκλειστική αρµοδιότητα κάθε
φορέα να αποτελεί προϋπόθεση για να µπορεί ο οποιοσδήποτε
φορέας να υποβάλει αίτηµα στελέχωσης, είτε µε συµµετοχή σε
διαδικασίες κινητικότητας είτε για νέες προσλήψεις.
Και σε αυτή την κατεύθυνση των διαρθρωτικών αλλαγών βρίσκεται και ο περαιτέρω εξορθολογισµός του συστήµατος επιλογής δηµοσίων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης µέσα από τη
διαµόρφωση διαδικασίας που διερευνά, σταθµίζει και αξιολογεί
και τα στοιχεία της προσωπικότητας των υποψηφίων, µε έµφαση
στα ηγετικά χαρακτηριστικά και στις διοικητικές δεξιότητες.
Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκ των θεσµικών οντοτήτων που χρησιµοποιεί τις δοκιµασίες δεξιοτήτων σαν ένα τµήµα της
αξιολόγησης του προσωπικού της για την προαγωγή και την προώθηση των στελεχών σε περαιτέρω θέσεις ευθύνης.
Ταυτόχρονα, προχωράµε τη θέσπιση της τηλεργασίας στο δηµόσιο στους επόµενους µήνες µε τη διαµόρφωση του σχετικού
νοµοθετικού πλαισίου, µέσα από τη συγκριτική µελέτη αντίστοιχων εφαρµογών σε χώρες του εξωτερικού, αξιοποιώντας µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Προχωράµε σε σύγχρονες µορφές διαχείρισης και ανάπτυξης
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού µε συγκεκριµένους
στόχους που θέτουµε ανά υπηρεσία και µετρήσιµα αποτελέσµατα. Καθιερώνουµε ένα νέο αντικειµενικό σύστηµα αξιολόγησης των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης που θα λαµβάνει
υπόψη του και το περίγραµµα κάθε θέσης εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά όλα τα τελευταία ασφαλώς θα αποτελέσουν αντικείµενα νοµοθέτησης του Υπουργείου
Εσωτερικών το επόµενο διάστηµα. Η βασική ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η νοµοθέτηση του πλαισίου σε ό,τι
αφορά τον δηµόσιο τοµέα.
Ασφαλώς, κορυφαία θέση σε αυτόν τον προγραµµατισµό έχει
ο νέος νόµος για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση µε τον οποίο
θα ξεκαθαρίζονται πλήρως οι αρµοδιότητες µεταξύ του κράτους
και της αυτοδιοίκησης, µεταξύ των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης,
µε την ξεκάθαρη πολιτική µας βούληση να ενισχύσουµε περαιτέρω την αυτοδιοίκηση µε εξουσίες και αρµοδιότητες που θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους και το αντίστοιχο
προσωπικό.
Και επειδή αυτό έχω ακούσει κατά καιρούς να το λένε και διάφορα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, θα σας επαναλάβω το εξής:
Ιδού πεδίον δόξης λαµπρό, να συµβάλλετε µε ιδέες, σκέψεις,
προκειµένου να πετύχουµε το µέγιστο δυνατό και συναινετικό
αποτέλεσµα.
Άλλωστε η επιτροπή που είχε δηµιουργήσει το Υπουργείο
Εσωτερικών για την προετοιµασία αυτού του νόµου και στο επίπεδο του προέδρου και στο επίπεδο της σύνθεσης της, είναι
εξαιρετικά πλουραλιστική. Αφορά το σύνολο του φάσµατος των
θετικών προτάσεων και των προοδευτικών ιδεών για να προχωρήσει µπροστά το ελληνικό δηµόσιο.
Πιστεύω, λοιπόν, στη συµβολή όλων στο επόµενο διάστηµα
πέρα και έξω από τις γνώριµες αντιπολιτευτικές και µικροκοµµατικές σκοπιµότητες που κατά καιρούς εµφανίζονται σε αυτή την
Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής Χαράλαµπος Καστανίδης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
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ο κύριος Υπουργός των Εσωτερικών µάς διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση στην οποία συµµετέχει είναι πάντοτε πρόθυµη να
ακούει όλους, την κοινωνία, τους πολίτες και τους µαθητές. Εάν
το πρότυπό του ευεπίφορου προς διάλογο Υπουργού για τον κ.
Θεοδωρικάκο είναι η κ. Κεραµέως, η Υπουργός Παιδείας, τότε
εξηγείται γιατί ο ακούων σήµερα Υπουργός Εσωτερικών δεν
έδωσε καµµία απολύτως απάντηση στις πολύ συγκεκριµένες αιτιάσεις των συναδέλφων µου Βουλευτών του Κινήµατος Αλλαγής. Καµµία απάντηση! Επέλεξε να αναγνώσει τις µελλοντικές
του προθέσεις.
Δεν είπε τίποτε για τη δραµατική αύξηση του αριθµού των µετακλητών υπαλλήλων. Δεν είπε τίποτε για την τοποθέτηση διαφόρων αναρµοδίων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών ή σε
θέσεις προϊσταµένων τµηµάτων, µιλώ πάλι για τους µετακλητούς. Δεν είπε τίποτε για όσα ειπώθηκαν για τον χώρο της παιδείας ή της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας ή για
τον χώρο της υγείας ή για τον ΕΦΚΑ. Απολύτως τίποτε!
Είχα τη µεγάλη προσδοκία, σας διαβεβαιώνω, ότι όταν µας εγκάλεσε ότι αρκετά από αυτά που είπαµε -είπαν οι συνάδελφοι
µου- είναι σε απόσταση -µια πολύ µετριοπαθής έκφραση- από
την αλήθεια, ότι κάτι θα έλεγε. Δεν είπε τίποτα. Και τον καταλαβαίνω, διότι η Κυβέρνησή του ελέγχεται για την περίοδο των δεκαπέντε µηνών που έχει µεσολαβήσει από τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου του 2019.
Αναρωτήθηκε ο Υπουργός αν είναι µεταρρύθµιση το γεγονός
ότι η επιλογή των υπηρεσιακών γραµµατέων έγινε από την πενταµελή επιτροπή στελεχών του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού και αµέσως µου δηµιούργησε το ερώτηµα: Αν θεωρεί µεταρρύθµιση την επιλογή των υπηρεσιακών γραµµατέων
από την πενταµελή επιτροπή αξιολόγησης στελεχών του ΑΣΕΠ,
γιατί δεν πράττει το ίδιο µε το νοµοσχέδιο το οποίο εισηγείται,
ώστε τα στελέχη διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, για τα οποία
την ευθύνη ορισµού της διοίκησης έχει το κράτος, να τοποθετούνται µε απόφαση της πενταµελούς επιτροπής του ΑΣΕΠ;
Γιατί; Γιατί πίσω από κάθε ενέργεια της Κυβέρνησης κρύβεται η
κοµµατική επιδίωξη και η κοµµατική ιδιοτέλεια.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Των νοµικών συµβούλων είπατε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι των νοµικών συµβούλων.
Είπα: Των διοικήσεων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Εκεί κρύβεται, λοιπόν, η κοµµατική επιδίωξη.
Κυρία Πρόεδρε, οφείλω να σας πω ότι στη βάση µιας «µεγάλης ιστορικής αλήθειας» είχα την ελπίδα ότι από τη στιγµή που
την περίοδο 2004 - 2009 επανιδρύθηκε το κράτος, δεν θα υπήρχε
κανένας λόγος οτιδήποτε να ιδρυθεί ή να επανιδρυθεί από την
συνέχεια της Νέας Δηµοκρατίας το 2019, δηλαδή από την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Όµως, παρ’ όλα αυτά και σήµερα µε ένα «µεταρρυθµιστικό»
τέµπο ιδρύει και επανιδρύει. Ιδρύει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
αλλά την επιλογή του επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
την κάνει προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Ιδρύει το επιτελικό κράτος. Είµαι απολύτως βέβαιος ότι έχουν απόλυτη σύγχυση στην
κεφαλή τους για το τι είναι επιτελικό κράτος κατά την επιστήµη
-τη διοικητική επιστήµη- όχι τι είναι επιτελικό κράτος κατά την
άποψη της Κυβέρνησης. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
Ιδρύουν το επιτελικό κράτος µέσα σε έναν «γιγαντιαίο» οργανισµό, όπως είναι η Προεδρία της Κυβέρνησης, µε πέντε Γενικές
Γραµµατείες, µία Ειδική Γραµµατεία, σε πεντακόσιους σαράντα
υπαλλήλους, όπως ειπώθηκε. Αν υπολογίσετε και το προσωπικό
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που προστίθεται στις αρµοδιότητες του Πρωθυπουργού είναι πολύ µεγαλύτερος ο αριθµός. Όµως, οι εκατόν σαράντα περίπου είναι µετακλητοί και οι
υπόλοιποι είναι αποσπασµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Και επειδή το επιτελικό κράτος ήταν µία «ευφυής» ιδέα -δεν
ξέρω αν ήταν του κ. Γεραπετρίτη ή του κ. Μητσοτάκη ή κάποιου
άλλου- θα ήθελα επ’ ευκαιρία να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ,
το εξής: Ανακοινώνατε πριν από δεκαπέντε µήνες -γιατί ο πρώτος
νόµος που ψηφίσατε ήταν ο ν.4622- ότι προκειµένου να υπάρξει
ένας ολοκληρωµένος προγραµµατικός σχεδιασµός, τα ολοκληρωµένα κυβερνητικά προγράµµατα, θα συνεδρίαζαν σε εαρινές
συνάξεις -όχι των αγροφυλάκων- οι µετακλητοί γραµµατείς µε
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τους υπηρεσιακούς γραµµατείς για την εκπόνηση ετήσιου κυβερνητικού σχεδιασµού. Μήπως έγινε µέχρι τώρα καµµιά τέτοια
κίνηση;
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν επανέλθω σε αυτού
του είδους τις παρατηρήσεις και καταλήξω, θα ήθελα να πω στον
κύριο Υπουργό, ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη έναντι της Προέδρου του Κινήµατος Αλλαγής να υπερασπιστεί τον Πρωθυπουργό και να τον εµφανίσει ως δίνοντα µάχη στο Συµβούλιο
Κορυφής, ότι πρέπει να επιλέξει τι έχει µέτρο σύγκρισης για να
εξηγήσουµε εάν κάτι που επετεύχθη αποτελεί εθνική επιτυχία ή
αποτυχία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Εάν το µέτρο σύγκρισης για τον κ .Θεοδωρικάκο είναι το αρχικό κείµενο του Συµβουλίου Κορυφής -το οποίο ήταν κάκιστοδεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι ο τελικός συµβιβασµός που
επετεύχθη είναι καλύτερος από το αρχικά κάκιστο κείµενο του
Συµβουλίου Κορυφής.
Θα ήθελα, όµως, να του θυµίσω ότι αυτός είναι πολύ χαµηλός
πήχυς, διότι µόλις πριν από λίγες µέρες ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωναν τον ελληνικό λαό ότι
εργάζονταν, σε πλήρη αρµονία µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους αρµοδίους Υπουργούς για να
υπάρχει τουλάχιστον ενιαίος, σαφής και συγκεκριµένος κατάλογος κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, ο οποίος έστω θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση νέας παρεκτροπής.
Όχι µόνο δεν συµβαίνει αυτό, αλλά το κείµενο του χθεσινού
Συµβουλίου Κορυφής παραπέµπει στον επόµενο Δεκέµβριο, ενώ
προβλέπει συγκεκριµένα µέτρα τιµωρίας για τη Λευκορωσία, παραπέµπει στον επόµενο Δεκέµβριο, όταν θα επανεξετάσει την
ατζέντα των ευρωτουρκικών σχέσεων. Δεν ανακοινώνει καµµία
απολύτως απειλή, λέει γενικώς ότι έχουµε όλα τα εργαλεία στο
τραπέζι. Αυτό, όµως, δεν είναι επιτυχία, είναι εθνική οπισθοχώρηση. Γι’ αυτό είπα ότι έχει σηµασία το µέτρο σύγκρισης που
χρησιµοποιείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ο χρόνος µου µειώθηκε
στο ήµισυ, θα ήθελα να κλείσω -µε την ανοχή του Προεδρείουµε µια γενική παρατήρηση. Υπάρχουν µερικές «ατράνταχτες
ιστορικές αλήθειες»: Στην πολιτική για όλα φταίει το ΠΑΣΟΚ.
Στην οικονοµία για όλα φταίει ο αδηφάγος δηµόσιος τοµέας.
Στην παιδεία για όλα φταίνε οι µαθητές. Στη δηµόσια διοίκηση
για όλα φταίνε οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Στη χρεοκοπία για όλα
φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς που τη δηµιούργησαν.
Και αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι και µέτρο επιτυχίας, διότι αν
χρεοκοπήσεις τη χώρα, έχεις τη δυνατότητα να επανέλθεις αυτοδύναµος στην κυβέρνηση, εκλογικά ακέραιος. Αυτή είναι η
ιστορική µας εµπειρία.
Για πρώτη φορά θέλω να εκφράσω δηµόσια µία ευχή είναι και
ελπίδα ταυτόχρονα: Εύχοµαι να µην αποδειχθεί -και ξέρω επακριβώς τι λέω, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- στη
σύντοµη περίοδο µιας δεκαπενταετίας ότι για δεύτερη φορά το
ίδιο κόµµα θα οδηγήσει σε χρεοκοπία τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Μπούγας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, για
έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι, µετά τα πρόσφατα
γεγονότα, γενικεύτηκε η συζήτηση. Και η κ. Γεννηµατά και ο κ.
Καστανίδης έκαναν αναφορά στα αποτελέσµατα του πρόσφατου
Συµβουλίου Κορυφής. Όµως, ενώ είπαν ποιος ήταν ο πήχης πριν
και µετά, δεν ανέφεραν, δεν εξήγησαν ποιο ήταν το δικό τους
µέτρο επιτυχίας, τι ανέµεναν τάχα από το συµβούλιο, διότι όπως
και να το δει κανείς, κύριοι συνάδελφοι, η αποτίµηση των αποφάσεων του χθεσινού συµβουλίου είναι απολύτως θετική.
Μπορεί να τα συνοψίσει κανείς σε τρεις προτάσεις: Το συµβούλιο καταδίκασε -και µάλιστα κατά τρόπο απόλυτο- τις µονοµερείς ενέργειες της Τουρκίας. Κατέστησε σαφές ότι οι
διερευνητικές επαφές µεταξύ των δύο χωρών αφορούν αποκλειστικά και µόνο την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επίσης –
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και σε αυτό θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έµφαση, διότι είναι και
το καθοριστικό- µιλά για κυρώσεις, κάνοντας µάλιστα αναφορά
σε δύο συγκεκριµένες διατάξεις των συνθηκών, στο άρθρο 29
και στο άρθρο 215 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν, κύριοι συνάδελφοι, κάνατε τον κόπο να αναγνώσετε τα δύο
αυτά άρθρα, θα διαπιστώνατε ότι ουσιαστικά έχει εκκινήσει η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διότι το
άρθρο 29 προϋποθέτει την απόφαση του συµβουλίου προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία κυρώσεων, και στη συνέχεια,
σύµφωνα µε το άρθρο 215, όπου, επαναλαµβάνω, γίνεται σαφής
και ρητή αναφορά, προβλέπονται ποιες µπορεί να είναι.
Και µάλιστα στο άρθρο 29 η έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης δεν τίθεται ως ηθική υποχρέωση, αλλά ως νοµική υποχρέωση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράµουν µε τα
µέτρα και τις κυρώσεις, που µπορούν να επιβληθούν κατά τη διάταξη του 215, το κράτος το οποίο προκαλείται και υφίσταται την
επιθετική συµπεριφορά. Αυτό ήταν το ένα ζήτηµα. Κατά συνέπεια
νοµίζω ότι δεν µπορεί να υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η αναφορά σε κυρώσεις είναι σαφής, συγκεκριµένη και µε βάση το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφέρθηκε επίσης το θέµα των καταλήψεων. Εκείνο το οποίο
δεν άκουσα από τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο πριν
από µένα είναι η στάση τους, ποια, δηλαδή, είναι η θέση του Κινήµατος Αλλαγής απέναντι σε αυτό το φαινόµενο, των καταλήψεων. Δεν άκουσα να καταδικάζουν τις καταλήψεις ως ένα
φαινόµενο αντιδηµοκρατικό, αντιεκπαιδευτικό, ένα φαινόµενο το
οποίο δηµιουργεί ανισότητες µεταξύ των µαθητών.
Πράγµατι, για να µπορέσει κανείς να πει την άποψή του και τις
προτάσεις του για το ζήτηµα αυτό, οφείλει κατ’ αρχάς να δηλώσει ευθαρσώς και ευκρινώς πώς τοποθετείται απέναντι σε αυτή
την κατάσταση, την οποία σήµερα αντιµετωπίζει η δευτεροβάθµια κυρίως εκπαίδευση.
Και να έρθω τώρα, πολύ σύντοµα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισµένος -και ο κύριος Πρόεδρος ήδη µου έκανε σύσταση- στη
συζητούµενη επερώτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τίτλος που φέρει -όπως βεβαίως επιβάλλει ο Κανονισµός- η ερώτησή σας είναι: «Επίκαιρη
επερώτηση». Είναι, όµως, επίκαιρη; Εάν κανείς δει και ακούσει
προσεκτικά τα όσα είπατε, διαπιστώνει ότι δεν είναι επίκαιρη. Κάνατε µια συρραφή όσων αντιπολιτευτικών επιχειρηµάτων είχατε
διατυπώσει στα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης, τα οποία είχαν
έρθει προς συζήτηση, και αυτά τα επιχειρήµατα επαναλάβατε.
Κατά συνέπεια η έννοια του «επίκαιρου» δεν υφίσταται.
Ο κεντρικός σχεδιασµός της Κυβέρνησης είναι -όπως γνωρίζετε και έχουµε επανειληµµένα πει στην Αίθουσα αυτή- ο σχεδιασµός ενός νέου λειτουργικού και επιτελικού κράτους. Οι νόµοι,
που έχει ψηφίσει µέχρι σήµερα η Εθνική µας Αντιπροσωπεία και
οι κανονιστικές διατάξεις που τους εξειδικεύουν, αποσκοπούν
ακριβώς στον µετασχηµατισµό της κρατικής µηχανής. Για να εισέλθει η χώρα στη νέα εποχή µπορεί και πρέπει, επιβάλλεται να
αλλάξει η δηµόσια διοίκηση.
Το ερώτηµα είναι σαφές: Μπορεί να γίνει αυτό και µάλιστα µε
ταχείς ρυθµούς, όπως επιβάλλουν οι συνθήκες της νέας εποχής;
Η απάντηση νοµίζω ότι είναι αναµφίβολα καταφατική. Αρκεί να
υπάρχει σχέδιο, αποφασιστικότητα και βεβαίως συνεργασία µε
τη µεγάλη πλειοψηφία των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι επιτελούν τη δουλειά τους µε ευσυνειδησία και αυταπάρνηση.
Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι συµµέτοχοι στην προσπάθεια.
Θα είναι άλλωστε και οι κυρίως ωφελούµενοι από την ανασυγκρότηση του δηµοσίου, για την οποία απαιτούνται επίµονες και
συντονισµένες προσπάθειες από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Το πρώτο νοµοσχέδιο το οποίο έφερε η παρούσα Κυβέρνηση
αφορούσε την επιτελική δοµή του κράτους. Ο στόχος ήταν συγκεκριµένος, η ενίσχυση της συνοχής µεταξύ των ποικίλων και επικαλυπτόµενων αρµοδιοτήτων ανάµεσα στο κεντρικό κράτος και
στο αποκεντρωµένο κράτος, µεταξύ της περιφερειακής και της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριµένη αναφορά σε αυτούς τους
σκοπούς και πώς αυτοί εξειδικεύτηκαν µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, που σήµερα αποτελούν νόµους του
κράτους, έκανε ο Υπουργός και δεν σκοπεύω να την επαναλάβω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα, όµως, ολοκληρώνοντας, να αναφέρω πολύ συνοπτικά τα εξής. Πρόσφατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρεθήκαµε όλοι ενώπιον µιας πρωτόγνωρης και τροµακτικής
υγειονοµικής κρίσης, µιας κρίσης που ακόµη προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προφανώς δεν θα
µπορούσαν και οι διαδικασίες της επιλογής στελεχών της δηµόσιας διοίκησης να µείνουν ανεπηρέαστες από αυτές τις έκτακτες
και αιφνίδιες καταστάσεις, τις οποίες κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε.
Η αναπλήρωση κατ’ άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα, για
την οποία µας µέµφεστε µε την επίκαιρη επερώτησή σας, αποτελεί απλώς έναν προσωρινό, αλλά αναγκαίο τρόπο πλήρωσης
των θέσεων ευθύνης στο πλαίσιο της συνέχειας που πρέπει να
διέπει τη λειτουργία της διοίκησης. Αφορά στην άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προϊσταµένου, καθώς και σε περίπτωση κένωσης υπάρχουσας ή
σύστασης νέας θέσης ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση κάνει πράξη από
την πρώτη στιγµή την αντικειµενική αξιολόγηση των εσωτερικών
διαδικασιών του δηµοσίου, έτσι ώστε ουσιαστικά να µειωθεί η
γραφειοκρατία στην επαφή των πολιτών και των επιχειρήσεων
µε το δηµόσιο. Αναπτύσσει την εφαρµογή των εργαλείων της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε να µην είµαστε πλέον ουραγοί, όπως συνέβαινε κατά το πρόσφατο παρελθόν, αλλά να αποκτήσουµε δηµόσια διοίκηση λειτουργική και αξιόπιστη.
Ειδικά η επιλογή των γενικών διευθυντών και διευθυντικών στελεχών στο δηµόσιο πρέπει να είναι διαδικασία αποκοµµατικοποιηµένη και απολύτως ανεξάρτητη, χωρίς πολιτικές παρεµβάσεις.
Αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να ανακτηθεί η απαραίτητη εµπιστοσύνη, ώστε να ευοδωθεί η αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων και συνεπώς η ανάδειξη της µεγάλης µερίδας των
στελεχών του δηµοσίου, οι οποίοι εργάζονται υπεύθυνα και µε
απόλυτη επάρκεια, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιµετωπίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος για µια σύγχρονη και
λειτουργική δηµόσια διοίκηση είναι στόχος εθνικός. Εδώ, απαιτείται η συνδροµή όλων µας χωρίς κοµµατικές ιδεοληψίες.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Μπούγα. Φαντάζοµαι ότι δεν έχετε παράπονο.
Εκ µέρους του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ο
κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Πριν την τοποθέτηση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας είχα σχεδιάσει να κάνω τελείως διαφορετική οµιλία, αλλά δεν µπορώ να
µην αναφερθώ σε όσα άκουσα.
Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος
λόγος να µη λέτε την αλήθεια στο Κοινοβούλιο. Ανεβαίνετε, δηλαδή, στο Βήµα της Βουλής των Ελλήνων και λέτε ότι στο χθεσινό τελικό ανακοινωθέν έχει κυρώσεις για την Τουρκία; Διεθνή
Τύπο δεν διαβάζετε; Το κείµενο που αναφέρεται στη Λευκορωσία
δεν το διαβάζετε;
Νοµίζετε ότι το να βγείτε εδώ και να βγουν κάποια δελτία
Τύπου αλλάζει την εικόνα; Δηλαδή, όταν λέµε ότι εθνικό είναι το
αληθές, το καταλαβαίνετε, το νιώθετε; Εσείς βάλατε τον πήχη
στις κυρώσεις. Ο κ. Πέτσας είπε ότι θα έχουµε κυρώσεις και θα
«δαγκώνουν». Ο κ. Πέτσας τα έλεγε. Αυτός ήταν ο πήχης που
είχε µπει από την ελληνική πλευρά. Και είµαστε σε µια δυσµενέστερη εξέλιξη. Κι αντί να έρθετε εδώ, να το οµολογήσετε να το
συζητήσουµε, να βοηθήσουµε όλοι σε µια κατεύθυνση, έρχεστε
στο Κοινοβούλιο και λέτε ψέµατα. Αυτό είναι ντροπή πραγµατικά.
Ο Υπουργός προηγουµένως στην αναφορά του για την εξωτερική πολιτική µιλάει για µικροκοµµατικές σκοπιµότητες στα ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής. Η παράταξη που έλεγε ότι
ανταλλάξαµε τις συντάξεις µε το Μακεδονικό, αυτοί που απ’ αυτό
το Βήµα έλεγαν ότι θα βάλουν βέτο στην είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τώρα ψάχνουν να βρουν
εισηγητή, µιλάνε για µικροκοµµατική τοποθέτηση στα ζητήµατα
της εξωτερικής πολιτικής. Τι άλλο θα ακούσουµε, δηλαδή;
Θέλω να κάνω και µια σύντοµη αναφορά στις µαθητικές κινη-
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τοποιήσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία είναι ζωντανή. Δεν µπορεί να µπει σε καλούπι ούτε σε γύψο ούτε σε πάγο.
Θα πρέπει να συνηθίσετε την ιδέα ότι και οι µαθητές θα µπορούν
να διαδηλώνουν και οι άνθρωποι του πολιτισµού µπορούν να διαδηλώνουν και οι άνθρωποι της εστίασης µπορούν να διαδηλώνουν. Και στην Καρδίτσα θα πηγαίνετε και δεν θα σας χειροκροτούν και δεν σας θεωρούν πλέον σωτήρες και «Μωυσήδες».
Τι να κάνουµε; Έτσι είναι η πολιτική σε όλον τον κόσµο.
Κυβέρνηση είστε. Θα έχετε κοινωνική διαµαρτυρία. Το να βγαίνετε και να αποκαλείτε «αλήτες» ανθρώπους δεκαπέντε, δεκαέξι
και δεκαεπτά χρονών σηµαίνει ότι δεν γνωρίζετε τη σύγχρονη
ιστορία της χώρας, τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, τον
τρόπο µε τον οποίον κινούνται οι κοινωνίες. Φυσικά θα τα βρείτε
µπροστά σας.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε 2 Οκτωβρίου. Ήταν σωστή η δική σας
απόφαση να παρέµβετε σε αυτή την αθλιότητα που είπε τότε η
κ. Κεραµέως ότι είναι ατοµικό έξοδο. Όµως ένα µήνα από τότε
δεν έχουν πάρει όλα τα παιδιά µάσκες.
Εµείς δεν σας κάναµε κριτική γιατί πήρατε µια σωστή απόφαση. Σωστή ήταν η απόφαση. Σας επικροτήσαµε κιόλας. Εµείς
σας κάναµε κριτική γιατί έχει περάσει ένας µήνας κι αυτά που
έπρεπε να έχετε κάνει και πρέπει να κάνετε, τα οποία είναι πολύ
πιο δύσκολα και πιο σύνθετα, δεν τα έχετε κάνει. Τόσο απλό
είναι. Δεν σας κάνουµε µικροκοµµατική αντιπολίτευση.
Να έρθω τώρα και στο ζήτηµα της ερώτησης. Να πάµε πίσω
λίγο στο 2015. Η δική µας Κυβέρνηση παρέλαβε µια χαοτική κατάσταση στη δηµόσια διοίκηση µε στοχοποίηση συλλήβδην των
δηµοσίων υπαλλήλων µε τιµωρητική αξιολόγηση, µε απολύσεις
και µε το µέτρο της διαθεσιµότητας. Αυτά είχαν εφαρµοστεί από
τον τότε Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, τον κ. Μητσοτάκη, από την κυβέρνηση του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου και
δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό µείγµα στους κόλπους
του δηµοσίου.
Ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης, τις παραµονές των εκλογών του
2015, καθαίρεσε όλους τους προϊσταµένους των Υπουργείων,
ακόµα κι αυτούς που είχαν τοποθετηθεί µε αντικειµενικές διαδικασίες και τοποθέτησε νέους προϊσταµένους µε απευθείας αναθέσεις χωρίς καµµία αξιολογητική διαδικασία. Η κυβέρνηση
Σαµαρά - Βενιζέλου τα έκανε αυτά.
Η δική µας κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγµή ανέτρεψε αυτό το τοξικό κλίµα. Επανέφερε στη διοίκηση όλους τους
αδίκως απολυθέντες υπαλλήλους και κατήργησε τα επαχθή
µέτρα των απολύσεων και της διαθεσιµότητας. Ταυτόχρονα, ο
ΣΥΡΙΖΑ κατάρτισε και υλοποίησε σε µεγάλο βαθµό µια ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική για τη διοικητική µεταρρύθµιση της
χώρας. Σηµαντικό τµήµα αυτής της στρατηγικής αποτέλεσε η
εφαρµογή των διατάξεων του ν.4369/2016 περί επιλογής προϊσταµένων στον δηµόσιο τοµέα.
Επισηµαίνεται ότι η τελευταία φορά που είχαν γίνει κρίσεις στο
δηµόσιο ήταν το 2010 µε τον ν.3839/2010, τον νόµο του κ. Ραγκούση, ενώ υπήρχαν φορείς του δηµοσίου που δεν είχαν διενεργήσει κρίσεις σχεδόν για είκοσι χρόνια. Με τον ν.4369/2016
επήλθε µια πραγµατική επανάσταση στο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων, σύµφωνα µε το οποίο η επιλογή πλέον δεν γίνεται
από τα υπηρεσιακά συµβούλια του παρελθόντος, που ήταν µια
κατά βάση ελεγχόµενα κοµµατική διαδικασία από την εκάστοτε
κυβέρνηση, αλλά έχει ανεξάρτητα συµβούλια µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων από το ΑΣΕΠ, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους,
το ΕΚΔΔΑ κ.λπ., δηλαδή ό,τι πιο θεσµικό υπάρχει στον χώρο της
δηµόσιας διοίκησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε συνειδητά, την πρώτη φορά που ήρθε στη
διακυβέρνηση της χώρας, να µην τοποθετήσει τα δικά του παιδιά
σε θέσεις προϊσταµένων, εγκαθίδρυσε και εφάρµοσε ένα σύστηµα απολύτως αδιάβλητο, απολύτως αξιοκρατικό, απολύτως
αντικειµενικό. Και θα αναρωτηθεί κανείς αν τα κάναµε όλα
σωστά. Όχι, βέβαια. Υπήρχαν σηµαντικές καθυστερήσεις και από
την πλευρά µας, η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων έπρεπε να
προχωρήσει ακόµα πιο γρήγορα και σε κάποιες περιπτώσεις η
γραφειοκρατία αποδείχτηκε πολύ σκληρός αντίπαλος και δυσχέραινε τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Δεν µπορεί, όµως, να αγνοηθεί το σηµαντικό έργο που έγινε.
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Επιλέχθηκε σχεδόν το σύνολο των γενικών διευθυντών των
Υπουργείων και ένα µεγάλο τµήµα των διευθυντών, µέσω των αντικειµενικών διαδικασιών που σας προείπα, ενώ παραδώσαµε σε
προχωρηµένο στάδιο τις διαδικασίες επιλογής των υπολοίπων
διευθυντών των Υπουργείων.
Δυστυχώς, από το «καληµέρα», η Νέα Δηµοκρατία ανέτρεψε
πλήρως τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια της προηγούµενης κυβέρνησης και επιστρέφει καθηµερινά τη χώρα στις χειρότερες
πρακτικές του πελατειακού κράτους του παρελθόντος.
Οι κρίσεις έχουν παγώσει σχεδόν σε όλο το δηµόσιο. Ψηφίστηκε ο ν.4674/2020, µε τον οποίο µοριοδοτείται υπέρµετρα η
προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, θέλοντας µια κλειστή ιεραρχική
πυραµίδα και στερώντας από τα υπόλοιπα στελέχη του δηµοσίου
οποιαδήποτε προοπτική ιεραρχικής ανέλιξης.
Βέβαια ούτε αυτόν τον νόµο εφαρµόζετε. Τοποθετείτε προϊσταµένους παντού τα δικά σας παιδιά, µε απευθείας τοποθέτηση και χωρίς καµµία αξιολογική διαδικασία. Αδυνατείτε να
παρακολουθήσετε ακόµα και τις αλλαγές στις οργανικές µονάδες, που εσείς είχατε επιφέρει µε τις διατάξεις του ΠΔ81 το 2019
και του ΠΔ84 του 2019, όπως σωστά αναφέρεται στην ερώτηση.
Το χειρότερο όλων είναι ότι έχετε στήσει µια φάµπρικα διορισµού µετακλητών υπαλλήλων σε θέσεις της πάγιας διοικητικής
ιεραρχίας, ακόµα και σε θέσεις ευθύνης. Το κάνετε στο Υπουργείο Μετανάστευσης, το κάνετε στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας, το κάνετε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το κάνετε και στην Προεδρία της Κυβέρνησης.
Πρέπει να καταλάβετε ότι το κράτος δεν είναι τσιφλίκι της Κυβέρνησης. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο διορισµός κατ’ εξακολούθηση µετακλητών υπαλλήλων σε διευθυντικές θέσεις στο
δηµόσιο, συνιστά ευθεία παραβίαση συνταγµατικών αρχών, συνιστά παράκαµψη του ΑΣΕΠ, συνιστά ευθεία προσβολή στους χιλιάδες άξιους δηµοσίους υπαλλήλους της χώρας, που διαθέτουν
υψηλά και ουσιαστικά προσόντα και βλέπουν διάφορους «αλεξιπτωτιστές» να καταλαµβάνουν τις θέσεις ευθύνης.
Είναι προφανής η πρόθεσή σας, να µετατρέψετε τη δηµόσια
διοίκηση σε δεξιό παραµάγαζο. Το αποδεικνύει άλλωστε και το
παρελθόν του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Το αποδεικνύουν, όµως, και τα κατορθώµατά σας.
Σπάσατε κάθε ρεκόρ στον αριθµό των µετακλητών, οι οποίοι
ανέρχονται δεκαπέντε µήνες µετά, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της απογραφής, σε δύο χιλιάδες οκτακόσιους ενενήντα δύο.
Τι είχαµε ακούσει εµείς για τους µετακλητούς υπαλλήλους στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ! Και εσείς µέσα σε έναν χρόνο, το έχετε
«υπερξεπεράσει».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διορίσατε σε όλα τα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου το δικό
σας κοµµατικό στρατό. Οι περιπτώσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας, µε τους διοικητές των νοσοκοµείων, των κέντρων
υποδοχής προσφύγων είναι ενδεικτικές, αλλά δυστυχώς δεν
είναι οι µόνες.
Όλα αυτά συνοδεύτηκαν από την υιοθέτηση διαρκώς διαδικασιών απευθείας αναθέσεων σε δηµόσιες συµβάσεις, µε αποτέλεσµα τα σκάνδαλα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Μέσα σε έναν
χρόνο έχετε καταργήσει κάθε έννοια αξιοκρατίας, κάθε έννοια
διαφάνειας, κάθε έννοια χρηστής διοίκησης στον δηµόσιο βίο
της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Σε δέκα δευτερόλεπτα τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα συνοψίζω και κλείνω.
Σταµατήστε τις λογικές των απευθείας τοποθετήσεων, σταµατήστε τις λογικές των «γαλάζιων παιδιών», σταµατήστε να διορίζετε µετακλητούς σε θέσεις ευθύνης. Σεβαστείτε τους χιλιάδες
ικανούς δηµοσίους υπαλλήλους που ειδικά τώρα, εν µέσω πανδηµίας, προσπαθούν καθηµερινά υπό αντίξοες συνθήκες και µε
αίσθηµα καθήκοντος να ανταποκριθούν στις δυσκολίες της περιόδου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε.
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Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βιλιάρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πλήρης αποτυχία.
Επικράτησε ξανά η Γερµανία όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο.
Θα παραµείνω, όµως, στο θέµα και δεν θα αναφερθώ περαιτέρω
στη συµφωνία.
Η επερώτηση αφορά ενστάσεις του Κινήµατος Αλλαγής ως
προς τη µεροληπτική ή µάλλον κοµµατική επιλογή θέσεων ευθύνης στη δηµόσια διοίκηση γύρω από το επιτελικό κράτος της
Νέας Δηµοκρατίας, µε την αριστοτεχνική χρήση κενών στη νοµοθεσία.
Είναι, άραγε, αυτό κάτι που προβληµατίζει το Κίνηµα Αλλαγής,
το πρώην ΠΑΣΟΚ του κραταιού δηµοσίου συνδικαλιστικού τοµέα
ή το κάνει για το κοµµατικό του ακροατήριο και για την εξυπηρέτηση ιδίων συµφερόντων; Προφανώς είναι ρητορικό το ερώτηµα.
Εµάς βέβαια δεν µας ενδιαφέρει µόνο ποιος διορίζει και πώς,
αλλά το εάν προσφέρει πραγµατικά, κάτι που δεν υπάρχει στην
επερώτηση. Το ίδιο ισχύει και για τα σκάνδαλα διαφθοράς, όπως
τα φάρµακα, όπου δεν είναι σηµαντικό µόνο ποιοι υπεξαίρεσαν
χρήµατα του δηµοσίου, αλλά και η επιστροφή τους.
Η καθεστωτική βέβαια νοοτροπία των αυτοδύναµων κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης έχει αποδείξει πως ηθικό θεωρείται
ό,τι είναι νόµιµο, δηλαδή οτιδήποτε ψηφίζει η πλειοψηφία, εποµένως, το κυβερνών κόµµα, όπου δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, αλλά µόνο πολιτικές οι οποίες ξεπλένονται µε τις εκλογές.
Όσον αφορά τώρα το νοµικό µέρος της επερώτησης θα ήθελα
να πω τα εξής. Οι ενστάσεις του Κινήµατος Αλλαγής επικεντρώνονται στο σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Εσωτερικών», µε το άρθρο 6 του οποίου προτείνονται αλλαγές
στις διατάξεις του κώδικα κατάστασης δηµοσίων και πολιτικών
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηλαδή του Υπαλληλικού Κώδικα, ενώ θεσπίζεται
ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης µε προκηρύξεις που εκδίδονται
µετά την έναρξη της ισχύος του.
Αν δεν κάνω λάθος, ήδη στο δηµόσιο έχουν πληρωθεί οι θέσεις προϊσταµένων και διευθυντών µε βάση τις τροποποιηµένες
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα από τον ν.4369/2016, ενώ
ένας µεγάλος αριθµός αυτών των προϊσταµένων συνεχίζει να
στελεχώνει θέσεις ευθύνης και να πληρώνεται βέβαια ανάλογα,
µετά από απευθείας τοποθετήσεις βέβαια που έλαβαν χώρα από
τις εκάστοτε πολιτικές διοικήσεις Υπουργείων και οργανισµών
του δηµοσίου ως χατίρια σε διάφορους εκλεκτούς µε τη χρήση
του άρθρου 18 του ν.4369/2016 και το άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα περί αναπλήρωσης προϊσταµένων.
Αυτές οι θέσεις αφορούν σε µεγάλο βαθµό τη στελέχωση του
περίφηµου «επιτελικού» κράτους που θα βελτίωνε τη λειτουργία
του κυβερνητικού έργου, όπως επίσης, επιµέρους θέσεις ευθύνης άµεσα συνδεόµενες µε τον κυβερνητικό πυρήνα που λογικά
απαιτεί άτοµα κοντά στην κυβέρνηση.
Ενδεικτικό παράδειγµα όµως της ασυντόνιστης λειτουργίας
της Κυβέρνησης είναι οι προκηρύξεις του Υπουργείου Οικονοµικών για τις θέσεις της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, που εν τω µεταξύ είχαν µεταφερθεί στο Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ υπάρχουν πολλές άλλες ανακολουθίες
τις οποίες είναι περιττό να αναφέρουµε, τις γνωρίζουµε όλοι µας.
Εν κατακλείδι, η Κυβέρνηση, κατά το παράδειγµα πρακτικών
που ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκµεταλλεύεται µεταβατικές διατάξεις, όπως το άρθρο 18 του ν.4369/2016, αλλά και τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως την συµφέρει, προκειµένου να τοποθετήσει
δικά της άτοµα ως προϊσταµένους, παρεµβαίνοντας στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας, ορίζοντας ως γενικούς διευθυντές ακόµη και µετακλητούς.
Οι παραπάνω καταδικαζόµενες µέθοδοι θεωρούνται παλαιοκοµµατικές πρακτικές που αναπαράγουν παθογένειες απόπειρας κοµµατικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης, καταστρατηγώντας τις έννοιες της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Μόνο
ως οπισθοδρόµηση ή ως στασιµότητα προόδου της θεσµικής οργάνωσης του διοικητικού συστήµατος του κράτους, λοιπόν, µπορούν να χαρακτηριστούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από την άλλη πλευρά, όµως, το ΚΙΝΑΛ, το πρώην ΠΑΣΟΚ,
ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί το δηµόσιο, είναι ιστορικά
ισχυρό στο συνδικαλιστικό τοµέα, ειδικά στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, όπου καθόριζε καταστάσεις, ενώ οι συνδικαλιστές µεταπηδούσαν στην κυβέρνηση.
Παρά το γεγονός ότι τώρα το ΚΙΝΑΛ έχασε πολλούς ψηφοφόρους και στελέχη που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δηµοκρατία, έχει ισχυρό συνδικαλιστικό τοµέα, τουλάχιστον στο δηµόσιο.
Στις τελευταίες εκλογές στο 37ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ την πρώτη
θέση πήρε η ΔΑΚΕ της Νέας Δηµοκρατίας µε εκατόν εβδοµήντα
οκτώ ψήφους και είκοσι δύο έδρες, ενώ τη δεύτερη µε εκατόν
τριάντα τρεις ψήφους και δεκαέξι έδρες η ΔΕΣΥΠ του ΚΙΝΑΛ, µε
τελευταίο τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, παραµένει, ενώ η δύναµη σε αυτόν τον συνδικαλιστικό χώρο δεν είναι ανάλογη της
εκλογικής του παρουσίας.
Εµείς, φυσικά, είµαστε πιο νέο κόµµα και ούτως ή άλλως απέχουµε, επειδή είµαστε εναντίον της παρεµβολής των κοµµάτων
στον συνδικαλιστικό χώρο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς, ισχύει και στην παιδεία, από τα δηµοτικά µέχρι τα πανεπιστήµια. Γνωρίζουµε, όµως, πολύ καλά τι συµβαίνει στην κοινωνία.
Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα στο πολιτικό σύστηµα που
χρεοκόπησε την Ελλάδα, παρά τα τρία µνηµόνια που προηγήθηκαν, καταστρέφοντας ολοσχερώς την οικονοµία µας και ειδικά
τη µεσαία τάξη. Μνηµόνια που πληρώθηκαν από τους φορολογουµένους πανάκριβα, µε τη χώρα µας όµως να βρίσκεται σε τρισχειρότερη θέση σε σχέση µε το 2010.
Όσον αφορά δε το επιτελικό κράτος, δηµιουργήθηκε απλά µια
«Καγκελαρία Μαξίµου» µε τεράστιο κόστος, αποκλειστικά και
µόνο για τη διατήρηση και για τη νοµή της εξουσίας από την Νέα
Δηµοκρατία σήµερα, χωρίς να ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν ωφέλησε σε τίποτα την κοινωνία το επιτελικό κράτος. Δυστυχώς, όµως, εάν στη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας ήταν το ΚΙΝΑΛ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο θα συνέβαινε, όπως επίσης µε τις προσλήψεις της σηµερινής επερώτησης.
Όλοι θυµόµαστε, δυστυχώς, τη λέξη «πρασινοφρουροί», σηµειώνοντας πως µε τα ίδια σάπια υλικά και πάνω στα ίδια θεµέλια
δεν χτίζεται ποτέ ένα καινούργιο οικοδόµηµα. Δυστυχώς δεν
βλέπω πάντως να επαληθεύεται η ευχή του κ. Καστανίδη όσον
αφορά την επόµενη χρεοκοπία της χώρας που αυτή τη φορά θα
έχει πολύ µεγαλύτερες οδυνηρότερες συνέπειες πιθανότατα και
όσον αφορά την εδαφική µας κυριαρχία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα δώσω τον λόγο τώρα
στην κ. Μπακαδήµα, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25.
Θα ήθελα, όµως, να προσπαθήσουµε να συνεννοηθούµε για το
πώς θα συνεχίσουµε. Στη συνέχεια, σκέφτοµαι να πάρει τον λόγο
η κ. Λιακούλη για τη δευτερολογία της και µετά να κλείσει τη συζήτηση ο κύριος Υπουργός. Συµφωνούµε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µας
δώσετε δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Καστανίδη, για
εσάς µιλάµε πλέον για τριτολογία, γιατί έχετε µιλήσει συνολικά
εννιά λεπτά. Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση, αλλά να συνεννοηθούµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Θα πειθαρχήσω απολύτως σε
αυτό το οποίο θα αποφασίσετε. Πράγµατι, ο αρχικός χρόνος µου
περιορίστηκε λόγω της οµιλίας της κ. Γεννηµατά και έπρεπε να
µιλήσω έξι λεπτά, αλλά ειπώθηκε από την τότε Προεδρεύουσα
ότι θα υπάρξει µια ανοχή. Αυτή ήταν η διατύπωση, µε µια ανοχή.
Εάν θεωρείτε ότι η ανοχή είναι η εξάντληση και του δεύτερου
χρόνου, καλώς. Αλλιώς, µπορείτε να µου δώσετε έναν ελάχιστο
χρόνο, για να µπορέσω να δευτερολογήσω. Το κρίνετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση. Απλώς, θα πρέπει να ξέρετε ότι µετά θα ξαναµιλήσει ο
κ. Θεοδωρικάκος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Αν χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εντάξει. Οπότε, περιµένω από εσάς. Θα µιλήσει ο κ. Θεοδωρικάκος και αν µου πείτε
ότι θέλετε να µιλήσετε, µετά θα ξαναµιλήσει ο κ. Θεοδωρικάκος.
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Ο Υπουργός κλείνει. Δηλαδή, ο Υπουργός έτσι κι αλλιώς έχει και
τριτολογία, όπως και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του επερωτώντος κόµµατος.
Με συγχωρείτε, κυρία Μπακαδήµα. Νοµίζω ότι τα λύσαµε αυτά
τα θέµατα.
Η κ. Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25 έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίκαιρη επερώτηση είκοσι συναδέλφων του ΚΙΝΑΛ µε θέµα τις κοµµατικές
σκοπιµότητες που εξυπηρετούν οι πολλαπλές ταχύτητες για τις
κρίσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων του επιτελικού κράτους της Νέας Δηµοκρατίας.
Για ποιο πράγµα, λοιπόν, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δηµοκρατία; Την κατηγορεί πως κοµµατικοποιεί τον δηµόσιο τοµέα.
Ειλικρινά, θέλετε να µου πείτε, κυρίες και κύριοι του ΚΙΝΑΛ, ότι
σας είναι η συγκεκριµένη πρακτική ανοίκεια; Δεν «ΠΑΣΟΚοποιήσατε» ποτέ το δηµόσιο, όπως το «Μητσοτακοποιεί» τώρα η Νέα
Δηµοκρατία; Γιατί όλοι µας στην ίδια χώρα ζούµε, στην ίδια χώρα
έχουµε ζήσει και όλοι ξέρουµε κι έχουµε δει τι έχει γίνει. Εκτός
αν έχετε διαγράψει τον πρότερο βίο και τις δράσεις σας µαζί µε
την αλλαγή ονόµατος. Γιατί δεν µπορείτε να επικαλεστείτε και να
πείσετε ούτε εµάς ούτε και τους πολίτες που µας ακούν πως δεν
ξέρετε τίποτα για τον φόνο και να πέφτετε από τα σύννεφα, γιατί
η Νέα Δηµοκρατία τοποθετεί δικά της στελέχη σε διευθυντικές
θέσεις.
Αναφερθήκατε, επίσης, νωρίτερα µέσα στη µέρα στους µετακλητούς της Νέας Δηµοκρατίας. Αλήθεια -είναι ρητορική ερώτηση µάλλον, καθώς ξέρω την απάντηση-, θα θέλατε ή θα σας
συνέφερε, αν εξετάζαµε τα προσόντα των µετακλητών υπαλλήλων που έχουν υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια κοντά σε κορυφαίους µάλιστα Υπουργούς των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ; Θα
βρούµε ή δεν θα βρούµε παραδείγµατα συνεργατών ΥΕ σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων;
Πιστέψτε µε, θα µπορούσα να αναφερθώ µε ονόµατα, αλλά
στην παρούσα φάση δεν θα το κάνω. Ξέρετε, όµως, πολύ καλά
ότι έχω δίκιο και καλό θα ήταν να µην κρυβόµαστε πίσω από το
δάκτυλό µας ούτε να το κουνάµε στη Νέα Δηµοκρατία.
Κανείς, όµως, φυσικά δεν δικαιολογεί την πρακτική της Νέας
Δηµοκρατίας για τον στρατό µετακλητών που έχει δηµιουργήσει
και για τις, κατά την κρίση της, εκτός διαδικασίας τοποθετήσεις
προϊσταµένων. Είναι, όµως, το λιγότερο υποκριτικό η κατηγορία
έρχεται από τα δικά σας χείλη.
Φυσικά, δεν µπορεί κανείς να παραβλέψει πως δηµιουργήσατε
το ΑΣΕΠ. Όµως, ας είµαστε αντικειµενικοί, ούτε η Νέα Δηµοκρατία τον απορρίπτει. Αλλού έγκειται το θέµα, ότι πλέον έχει αλλάξει το επίπεδο τοποθέτησης «ηµετέρων». Παλιά, η προσπάθεια
είχε σκοπό να τοποθετηθεί ένας φιλικά προσκείµενος ή ένας ψηφοφόρος σε µία δουλειά. Τώρα έχουµε πλέον ανέβει επίπεδο.
Στόχος είναι ο αποτελεσµατικός έλεγχος του κράτους, των υπηρεσιών, ώστε να µη φέρνουν εµπόδια στην άσκηση των κυβερνητικών επιλογών.
Βέβαια, εδώ για να είµαστε δίκαιοι και να αποδώσουµε «τα του
Καίσαρος τω Καίσαρι» οι πρώτοι διδάξαντες αυτού του τρόπου
κοµµατικοποίησης του ευέλικτου, του «σύγχρονου», δεν είναι
άλλοι από τους εκσυγχρονιστές.
Ας µη γελιόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στη µνηµονιακή Ελλάδα το κράτος είναι αλωµένο από την τρόικα. Οι διευθυντές του δηµοσίου καλούνται να εκτελούν καθηµερινά
συµβόλαια εκποίησης, υποβάθµισης, διάλυσης σε οτιδήποτε έχει
να κάνει µε το ίδιο το δηµόσιο είτε αυτό είναι αγαθό, υπηρεσία ή
παροχή. Υπό αυτό το πρίσµα, είναι πολύ λογικό όλες, µα όλες,
οι µνηµονιακές κυβερνήσεις να ακολουθούν την εκσυγχρονιστική
πεπατηµένη και µάλιστα στο έπακρο, διότι δεν υπάρχει δηµόσιος
υπάλληλος καριέρας που θα υπέγραφε τέτοια ανοσιουργήµατα
σωρηδόν.
Η επερώτηση επισηµαίνει το γεγονός πως η Νέα Δηµοκρατία
κάνει διακριτική χρήση του Υπαλληλικού Κώδικα και της νοµοθεσίας και αναφέρονται περιπτώσεις όπου προκηρύξεις για πλήρωση διευθυντικών οργανικών θέσεων αγνοούνται και
εφαρµόζονται µεταβατικές διατάξεις για αναπλήρωση. Ουσιαστικά, το ΚΙΝΑΛ κατηγορεί την Κυβέρνηση πως δεν προβαίνει
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στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που τρέχουν για µόνιµη στελέχωση των θέσεων από το υπάρχον υπαλληλικό δυναµικό, αλλά
επιλέγει να τις παγώσει και να χρησιµοποιήσει διατάξεις, ώστε
να στελεχώσει τις θέσεις µε εκλεκτούς της.
Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό µαζί σας, κυρίες και κύριοι του
ΚΙΝΑΛ. Πράγµατι, τους µήνες διακυβέρνησης της αριστείας και
του επιτελικού κράτους της Νέας Δηµοκρατίας και τι δεν έχουµε
δει!
Πάµπολλες περιπτώσεις βολέµατος «γαλάζιων» στελεχών σε
καίριες θέσεις, στελέχη που δεν κατάφεραν να εκλεγούν Βουλευτές να τοποθετούνται γενικοί γραµµατείς, διοικητές, αναπληρωτές διοικητές σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, υµνητές της µαύρης
επταετίας να γίνονται γενικοί γραµµατείς, ναζιστές να παίρνουν
τη θέση υπευθύνων σε δοµές προσφύγων.
Παράλληλα, είδαµε απευθείας αναθέσεις µασκών σε εταιρείες
αµορτισέρ, απευθείας αναθέσεις µασκών σε εταιρείες εποχικών
ειδών, καθώς και τη θεσµοθέτηση της προσωπικής συνέντευξης
-και, µάλιστα, µε µία τεράστια µοριοδότηση- για θέσεις ευθύνης,
κάτι που υποβίβασε τα αντικειµενικά και ακαδηµαϊκά προσόντα.
Επίσης, είδαµε λάθη επί λαθών µε τις µάσκες των σχολείων,
καθώς, απ’ ό,τι φαίνεται, και για τη δεύτερη παρτίδα έχουν δοθεί
λανθασµένες διαστάσεις. Είχαµε καταγγελίες για δηµάρχους
που ζητούσαν από πολίτες πιστοποιητικό κοινωνικών και πολιτικών φρονηµάτων για την πρόσληψή τους στον δήµο, όπως και
περιπτώσεις τηλεφωνικών απολύσεων σε δήµους µε «γαλάζιας»
προέλευσης δήµαρχο. Πραγµατικά η λίστα είναι ανεξάντλητη.
Δυστυχώς, η Νέα Δηµοκρατία, ακολουθώντας την πεπατηµένη, προσπαθεί να έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους, ώστε
να µην µπορούν τα υψηλόβαθµα στελέχη, που θα έχει η ίδια τοποθετήσει, παρά να εφαρµόζουν άκριτα τις κυβερνητικές επιλογές.
Δυστυχώς, όπως φαίνεται, η αριστεία και το «επιτελικό» κράτος ήταν ένα πρόσχηµα και ένα προπέτασµα καπνού. Δεν παύει,
όµως, να είναι υποκρισία απ’ όλα τα κόµµατα του µνηµονιακού
τόξου, τα κόµµατα που έχουν φέρει και µετά έχουν εφαρµόσει
υπάκουα τα µνηµόνια να κουνούν το ένα στο άλλο το δάκτυλο
για κοµµατικοποίηση του κράτους, ειδικά όταν εδώ και δέκα χρόνια υπάρχει ένα µόνο κόµµα, το κόµµα της λιτότητας, της εκποίησης, της ιδιωτικοποίησης, το κόµµα του µνηµονίου, που
κυβερνά κάθε φορά µε λίγο διαφορετική απόχρωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει η κ. Λιακούλη για πέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μου πέταξε το γάντι ο αγαπητός εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, τον οποίο εκτιµώ
προσωπικά, ο κ. Μπούγας, και το γάντι το σηκώνω. Μου είπατε
ότι η επερώτηση δεν είναι επίκαιρη ή δεν ανταποκρίνεται στον
όρο της επίκαιρης, διότι µιλάµε για πράγµατα τα οποία γίνονταν
πριν από µήνες και επαναλαµβανόµαστε κουραστικά.
Εµείς κουραστικά δεν επαναλαµβανόµαστε. Εσείς πεισµατικά
συνεχίζετε να κάνετε όσα κάνατε και από τον πρώτο µήνα της
διακυβέρνησής σας. Αυτή είναι η αλήθεια.
Για να σας αποδείξω, λοιπόν, του λόγου το αληθές και να δείτε
ότι το γάντι δεν το σήκωσα επιπόλαια, σας λέω ότι στην αίθουσα
της Γερουσίας, όπου αναζητούν τον κύριο Υπουργό, γιατί τον
κρατάµε εµείς εδώ κάτω -είναι ο Υφυπουργός εκεί- συζητάµε
ακριβώς αυτή τη συνέχεια. Συζητάµε τη συνέχεια του δικού σας
δόγµατος.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε εκεί ένα νοµοσχέδιο, που συζητάµε
πάλι πώς διαχειρίζεστε τη δηµόσια διοίκηση. Να φανταστείτε, ότι
φτάνετε να έχετε αυτή τη στιγµή επιλογές διοικητών φορέων της
δηµόσιας διοίκησης που ζητάτε ένα πτυχίο, καταργώντας τα επιπλέον προσόντα. Βάζετε πενταετή εργασιακή εµπειρία στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, χωρίς να είναι παράλληλα απαιτούµενο να έχει σχέση το αντικείµενο µε αυτό για το οποίο θα προσληφθεί ως διοικητής του φορέα -άκουσον-άκουσον!- και, βεβαίως, καµµία προϋπόθεση για το πώς θα διασφαλίσετε το
έλασσον. Θα πω ένα παράδειγµα. Μπορεί κάποιος να είναι σε
µία φαρµακευτική εταιρεία µία πενταετία. Την επόµενη ηµέρα
µπορείτε να τον κάνετε Πρόεδρο στον ΕΟΦ -λέµε εµείς τώρα-
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έτσι όπως το φέρνετε; Αυτά κάνετε τώρα! Στην Αίθουσα της Γερουσίας τα κάνετε αυτά, που µας είπατε ότι δεν είµαστε και επίκαιροι!
Για να µπορέσουµε να βρούµε µια άκρη σε αυτά που συζητάµε
και να συνοµολογήσουµε τουλάχιστον την αλήθεια, είδα και την
παράταξη της Ελληνικής Λύσης, αλλά και το ΜέΡΑ25 να µιλάνε
για το ΠΑΣΟΚ και για το Κίνηµα Αλλαγής και ότι µη νοµίζετε πως
επειδή άλλαξε το όνοµα, αυτό σας νοµιµοποιεί κ.ο.κ..
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα είναι
κρυστάλλινης διαύγειας. Το θεσµικό ζήτηµα που προκύπτει στη
δηµόσια διοίκηση το ΠΑΣΟΚ και το Κίνηµα Αλλαγής το υπηρέτησε και το υπηρετεί µε πίστη και αυταπάρνηση και µε θεσµικές
αξίες τις οποίες κράτησε από την αρχή µέχρι το τέλος. Το ποιοι
ήταν η συνιστώσα της συνιστώσας και δεν κατάφεραν µεταξύ
τους να τα βρουν και αποτέλεσαν ξεχωριστούς σχηµατισµούς,
αυτό είναι δική σας ιστορία, θα τα βρείτε εσείς µεταξύ σας.
Εµείς, όµως, σε ό,τι µας αφορά ιστορικά τουλάχιστον, αυτό το
θεσµικό βάρος που έχουµε, του εγγυητή, θα το κρατήσουµε
µέχρι το τέλος.
Εµείς, λοιπόν, σας λέµε ότι αυτό το πράγµα δεν µπορεί να συνεχιστεί. Βλέπουµε ότι έχετε µία εµµονή µε τη δηµόσια διοίκηση
και δυστυχώς φτάνετε στο σηµείο να µη λαµβάνετε υπ’ όψιν σας
ερωτήσεις τις οποίες καταθέτουµε και είναι µάλιστα αναλυτικές,
κύριε Υπουργέ. Για τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας
Διοίκησης έχουµε καταθέσει ερώτηση µε συγκεκριµένες καταγγελίες που δεν ήταν δικές µας, ήταν ανθρώπων που συνεργάζονται µαζί του, υπαλλήλων. Όχι µόνο δεν κάνετε τίποτα γι’ αυτό,
αλλά βάζετε σε επιτροπή τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, χωρίς να κάνετε την παραµικρή παρατήρηση,
τον παραµικρό έλεγχο.
Επίσης, αυτό που θέλω να επισηµάνω είναι ότι βλέπουµε συστηµατικά στον χώρο της δηµόσιας διοίκησης να απαξιώνετε
τους αποφοίτους, τα στελέχη της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, που δυστυχώς, ενώ έχουν γνώσεις διοικητικής επιστήµης, δηµόσιου λογιστικού, διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στο
δηµόσιο, όχι µόνο δεν τους προτιµάτε, αλλά κοιτάζετε να βρείτε
εύκολους τρόπους να τους εξοβελίζετε από τις διαδικασίες.
Αυτό που πρέπει εµείς να συµφωνήσουµε µεταξύ µας είναι ότι
δεν µπορεί η δηµόσια διοίκηση να συνεχίσει έτσι να λειτουργεί.
Δεν είναι επωφελής. Και βεβαίως, δεν µπορείτε αυτό να το κορυφώνετε, -όπως για παράδειγµα να δηµιουργείτε όργανα διοίκησης µε µετακλητούς, δηµιουργώντας τον στρατό, όπως είπαν
και οι συνάδελφοι και ούτω καθεξής- και τώρα πλέον στα γραφεία και στα τµήµατα της Προεδρίας της Κυβέρνησης να µπορούν να προΐστανται και µετακλητοί υπάλληλοι! Πραγµατικά το
έχετε κορυφώσει απολύτως!
(Στο σηµείο χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
της κυρίας Βουλευτού)
Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
Θα πω µόνο αυτή τη φράση. Κύριε Υπουργέ, εµείς από την
άλλη δεν έχουµε καµµία εµµονή µε τους µετακλητούς, αλλά ξέρετε τι γίνεται; Κατά τη δική µας αντίληψη, οι µετακλητοί δεν
είναι απλώς ένα πρόσθετο δηµοσιονοµικό κόστος. Το πρόβληµα
το οποίο δηµιουργούν στη δηµόσια διοίκηση είναι πολύ µεγαλύτερο και αφορά κυρίως το γεγονός ότι διαταράσσουν τη διοικητική ιεραρχία, δηµιουργούν µία ζώνη προστασίας γύρω από τον
ίδιο τον Υπουργό. Γίνονται δηµόσιοι λειτουργοί στη θέση δηµόσιων λειτουργών, αποµονώνουν άξια στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, παραµερίζονται και απαξιώνονται άνθρωποι που µπορεί
να είναι πολύ χρήσιµοι για σας, για την Κυβέρνησή σας, για την
κάθε κυβέρνηση αλλά κυρίως να είναι χρήσιµοι για τον τόπο και
για τους πολίτες.
Αυτή είναι η διαφορετική µας αντίληψη, λοιπόν, ως προς τα
πράγµατα. Γι’ αυτό επανερχόµαστε σε θέµατα τα οποία είναι
εξαιρετικής σηµασίας, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω φως στο
βάθος του τούνελ. Και σήµερα ένα από τα ίδια µας φέρατε και
εµείς λοιπόν θα επανέλθουµε και µάλιστα δριµύτεροι να αξιώσουµε αυτό για το οποίο έχουµε ταχθεί, τη θεσµική εγγύηση της
σωστής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κυρία
Λιακούλη.
Κύριε Καστανίδη, θα θέλατε να µιλήσετε τώρα ή µετά τον
Υπουργό;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Μετά τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μετά τον κύριο
Υπουργό. Είστε οι δύο που έχετε τριτολογίες και γι’ αυτό σας
ρωτώ µήπως θέλετε να µιλήσετε τώρα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιας και αναφερθήκατε στο τι γίνεται, κυρία συνάδελφε, στην
αίθουσα της Γερουσίας, ειλικρινά ελπίζω ότι θα µεταβάλετε
στάση στο θέµα της σπουδαίας µεταρρύθµισης που γίνεται στον
τρόπο πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών.
Ελπίζω ότι θα κάνει το ίδιο και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
γιατί µετά τη συζήτηση που είχαµε στην επιτροπή νοµίζω ότι πρέπει να υπερβείτε λίγο τον αντιπολιτευτικό σας χαρακτήρα και να
συνεισφέρετε θετικά.
Δεν το αναφέρω απλώς, επειδή είναι ταυτόχρονη η διεξαγωγή
της συζήτησης. Θεωρώ ότι όλη η ελληνική κοινωνία γνωρίζει και
αυτή την πλευρά της κακοδαιµονίας του κράτους µας. Γνωρίζει
ότι, δυστυχώς, η πολιτογράφηση ως Ελλήνων πολιτών των αλλοδαπών περνά µέσα από τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις,
περνά µέσα από αδικίες, περνά από έλλειψη αντικειµενικότητας,
περνά από αδιαφανείς καταστάσεις, στις οποίες βάζουµε τέλος
µε µία µεταρρύθµιση, µε ένα σύστηµα το οποίο µετατρέπει τη
διαδικασία σε δίκαιη, αντικειµενική, ταχύτατη πολιτογράφηση για
αυτούς που πραγµατικά το δικαιούνται και οι οποίοι αποδεικνύουν µέσα από γραπτές εξετάσεις ότι γνωρίζουν πραγµατικά
την ελληνική γλώσσα, σέβονται τη χώρα, γνωρίζουν την ιστορία
µας, γνωρίζουν τους πολιτικούς θεσµούς µας και εποµένως αξίζουν να γίνουν Έλληνες και το αποδεικνύουν αυτό.
Ελπίζω έστω σε αυτό να σας φωτίσει ο θεός να βοηθήσετε.
Έστω σε αυτό, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα που σας είπα αντιλαµβάνοµαι ότι δεν βρίσκετε πεδίο ενδιαφέροντος. Επιµένετε στη
στρατηγική της περιχαράκωσής σας. Είναι δικαίωµά σας. Καταλαβαίνω ότι τα κόµµατα έχουν τις υπαρξιακές τους ανάγκες και
τις υπαρξιακές τους αγωνίες, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγµή
πρέπει να κοιτάµε µπροστά. Και η περίοδος που διανύουµε είναι
τέτοια.
Επίσης, θα µου επιτρέψετε να σας πω για ένα στοιχείο που
αναφέρατε νωρίτερα και αφορά το έκτακτο προσωπικό. Είπατε
ότι είχαµε έκτακτο προσωπικό εκατόν είκοσι χιλιάδων τον Ιούνιο.
Θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία εµείς τα ανανεώνουµε κανονικά.
Τώρα έχουµε περασµένα ήδη τα στοιχεία του τέλους Αυγούστου
και πολύ γρήγορα τα στοιχεία του τέλους Σεπτεµβρίου. Η εικόνα
που έχω είναι ότι ο αριθµός αυτού του προσωπικού είναι ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο, περιλαµβανοµένων όλων των κατηγοριών του δηµοσίου και των νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Από πουθενά δεν µου προκύπτει
ότι υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη προϋπόθεση, για να είναι κάποιος συγκεκριµένος αριθµός. Αυτό σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριµένο στοιχείο.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήµατα που συζητήθηκαν, ειλικρινά δεν βλέπω κανένα απολύτως επιχείρηµα να έχετε πάνω
στην κεντρική πολιτική επιλογή, την οποία υλοποιεί αυτή η Κυβέρνηση. Η επιλογή µας είναι η αποκοµµατικοποίηση του κρατικού µηχανισµού. Εµβληµατική επιλογή σε αυτόν τον τοµέα είναι
η επιλογή και η τοποθέτηση υπηρεσιακών γραµµατέων. Δεν έχω
ακούσει να λέτε κάτι γι’ αυτό. Είναι πλέον µία πραγµατικότητα,
αξιότιµοι συνάδελφοι. Λειτουργούν στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης µε ιδιαίτερο ρόλο, µε ιδιαίτερα καθήκοντα, µε πολύ
ισχυρό και ουσιαστικό τρόπο. Θα περίµενα κάτι πιο συγκεκριµένο
γι’ αυτό.
Επιλογή µας είναι ο εκσυγχρονισµός, η ψηφιοποίηση και η
αναβάθµιση του ΑΣΕΠ. Επίσης, δεν βλέπω κάτι πάνω σε αυτόν
τον τοµέα να έχετε να αντιπροτείνετε.
Επιλογή µας είναι ένα νέο σύστηµα προσλήψεων, το οποίο θα
διευκολύνει ο κατάλληλος άνθρωπος να βρεθεί στην κατάλληλη
θέση, θα διευκολύνει να γίνει πράξη η αξιοκρατία. Πιστεύω ότι
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ήταν και δική σας διακήρυξη και θα έπρεπε και σε αυτό το
πράγµα να έχετε τη διάθεση να συνδράµετε.
Επίσης, περίµενα και περιµένω να συνδράµετε στον τοµέα της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και στη διαµόρφωση ενός νέου
τοπίου µε πολύ πιο ισχυρή την αυτοδιοίκηση, όπως εξήγησα προηγουµένως.
Αντί γι’ αυτό, όµως, τι κάνατε; Αυτό αφορά ιδίως και τον εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Λυπάµαι που δεν
είναι εδώ ο κ. Ζαχαριάδης. Ενδεχοµένως να είναι στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου. Το κάνατε όµως και εσείς του Κινήµατος Αλλαγής. Λάσπη και συκοφαντία εναντίον των πάντων.
Ο κ. Ζαχαριάδης το έκανε ενάντια στον Πρωθυπουργό. Ίσως
έχει κάποια σχετική επικοινωνιακή οδηγία, ίσως η τέχνη του να
κάνει το µαύρο-άσπρο έχει υπάρξει το βασικό κριτήριο µε το
οποίο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τον τοποθέτησε στη θέση που τον τοποθέτησε. Επιτέθηκε και είπε πράγµατα για τον σηµερινό Πρωθυπουργό και την περίοδο που ο κ.
Μητσοτάκης ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης στην
τότε κυβέρνηση του 2014, πράγµατα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Πρώτα απ’ όλα, ο Πρωθυπουργός, ως αρµόδιος τότε Υπουργός, υλοποίησε µνηµονιακές δεσµεύσεις της χώρας. Έχω µια
απορία ύστερα από τόσα χρόνια. Υπάρχει καµµία πολιτική δύναµη σε αυτή την Αίθουσα, η οποία ενόσω η χώρα είχε τις υποχρεώσεις αυτές, πίστευε ότι µπορούσε κανείς να το αποφύγει;
Για να µην πιάσω, κύριε Καστανίδη, τη συζήτηση, ποιος οδήγησε
τη χώρα σε αυτό το µνηµόνιο και σε αυτές τις δεσµεύσεις. Για
να µην πιάσω αυτή τη συζήτηση…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Εσείς λέγατε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Αν θέλετε να την πιάσουµε, δεν έχω καµµία δυσκολία. Το ίνδαλµά
σας, ο κ. Παπανδρέου, πήγε τη χώρα µε τριακόσια χιλιόµετρα
την ώρα στο µνηµόνιο, γιατί αρνείτο να δει την πραγµατικότητα.
Αρνείτο. Και εσείς φαίνεται ότι δεν µπορείτε ακόµα και τώρα,
δέκα χρόνια µετά, να το ξεκαθαρίσετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Δεν έχετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ήταν η εποχή που τα περίστροφα ήταν πάνω στο τραπέζι και η
Ελλάδα πήγαινε µε τεράστια ταχύτητα να ναυαγήσει. Αυτή η
εποχή ήταν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Αυτά τα είπατε στους ευρωπαίους που λένε άλλα στις εκθέσεις τους;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ο
κ. Μητσοτάκης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Καστανίδη, θα
έχετε τον λόγο αµέσως µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Εσείς είστε επαγγελµατίας πολιτικός, εγώ δεν είµαι, αλλά έχω
το δικαίωµα να οµιλώ σε αυτή την Αίθουσα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Είστε επαγγελµατίας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Επαναλαµβάνω, κύριε, προέρχοµαι από την κοινωνία, έχω ένσηµα τριάντα έξι χρόνια, δεν είµαι επαγγελµατίας Βουλευτής και
Υπουργός. Και δεν έχω κάνει Υπουργός διαφόρων και πολλών
κυβερνήσεων. Στρατεύτηκα µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε µια
υπόθεση υπέρβασης των κλασικών διαχωριστικών γραµµών Αριστεράς - Δεξιάς. Γιατί αυτό είναι το πνεύµα των καιρών, γιατί έτσι
γίνεται η ενότητα των πολιτών και έτσι µπορεί να πάει µπροστά
η χώρα. Και να το σεβαστείτε!
Έγινε, επίσης, κριτική σε συναδέλφους µου µε χαρακτηρισµούς, τους οποίους σας ζητώ όλους να τους αποσύρετε. Κάθε
άνθρωπος, κάθε στέλεχος της Κυβέρνησης, µετέχει στην Κυβέρνηση και λειτουργεί συντονισµένα, οργανωµένα και υλοποιεί µια
πολιτική, η οποία είναι πολιτική όλων µας. Υπάρχει µια συνολική
πολιτική κατεύθυνση, την οποία υλοποιούµε όλοι µαζί.
Συγγνώµη, υπάρχουν τοµείς του κράτους, όπου εκ των πραγµάτων χρειαζόταν να γίνουν διαφορετικές διαδικασίες. Για παράδειγµα, αυτή τη στιγµή έχουµε µπροστά µας να προσληφθεί ένας
σηµαντικός αριθµός οδηγών στα λεωφορεία. Τώρα τους χρειαζόµαστε, για να µπορούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς, µε τις ενέργειες που έχει σχεδιάσει η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο
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αρµόδιος Υπουργός Υποδοµών, ο κ. Καραµανλής, να έχουµε περισσότερα λεωφορεία –άρα χρειαζόµαστε περισσότερους οδηγούς- για να µη στοιβάζεται ο κόσµος και να µη δηµιουργούνται
συνθήκες διάδοσης του κορωνοϊού. Μήπως θέλετε να κάνουµε
τρία χρόνια να τους πάρουµε µε τις γνώριµες διαδικασίες;
Όταν χρειαζόµασταν συνοριοφύλακες στα σύνορα, για να φυλάνε τις επιθέσεις που δεχθήκαµε από τους Τούρκους, µε την
εργαλειοποίηση ανθρώπων, µεταναστών που αντιµετωπίστηκαν
αποφασιστικά από αυτή την Κυβέρνηση, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτης και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας τον χειµώνα, µήπως θέλατε και αυτούς να περιµένουµε να περάσουν
τρία χρόνια για να τους πάρουµε; Και το ίδιο ασφαλώς ισχύει και
για τους γιατρούς, που έτσι και αλλιώς υπακούν σε διαφορετικές
νόρµες και κανονισµούς, αλλά και για µια σειρά άλλες υποθέσεις.
Όλο αυτό εσείς στην προπαγάνδα σας το σχηµατοποιείτε και
το λέτε το κράτος της Δεξιάς, το πελατειακό κράτος. Δεν είναι
έτσι, κύριοι. Είναι ανταπόκριση σε ανάγκες της κοινωνίας, σε
επείγουσες υποθέσεις για τις οποίες πρέπει να κάνουµε ό,τι πρέπει για να ανταποκριθούµε.
Κάντε υπερβάσεις, κοιτάξτε µπροστά, αναγνωρίστε ότι η χώρα
προχωράει µπροστά ενωµένοι και µε µεταρρυθµίσεις και µη µένετε πίσω στην υπεράσπιση κοµµατικών µικροτήτων, γιατί δεν
αφορούν κανέναν άλλον, εκτός από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Καστανίδης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα
ελάµβανα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, διότι ήταν απολύτως αδιάφορα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός. Εζήτησα, όµως,
τον λόγο, διότι έκανε δύο ιστορικές και προσωπικές απρέπειες.
Είπε ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ -Παπανδρέου οδήγησε τη χώρα
στα µνηµόνια και συνεπώς στη χρεοκοπία και είπε επίσης ότι
αυτός δικαιούται να οµιλεί, διότι εγώ είµαι επαγγελµατίας πολιτικός και δεν δικαιούµαι –συνεπώς- να οµιλώ. Επιθυµώ να απαντήσω και στα δύο.
Ο κ. Θεοδωρικάκος προφανώς αγνοεί, όχι τι λένε τα ελληνικά
πολιτικά κόµµατα, αλλά τρίτοι που παρακολούθησαν την εξέλιξη
της δηµοσιονοµικής τραγωδίας της χώρας, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από καταγγελίες
που προήλθαν από τις χώρες που βρίσκονταν υπό την παρακολούθηση της τρόικας, αποφάσισε να συστήσει διακοµµατική επιτροπή, για να ελέγξει τι έχει συµβεί στην περίοδο που
προηγήθηκε της προσφυγής στον µηχανισµό στήριξης των τεσσάρων χωρών, τι συνέβη µε τη δηµοσιονοµική τραγωδία των
χωρών αυτών.
Το 2014 -υποθέτω ότι το ξέρει ο κ. Θεοδωρικάκος, αλλά η
πίστη του στην αλήθεια είναι τέτοια ώστε να το ξεχνά- εξέδωσε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µία σχεδόν οµόφωνη απόφαση όλων
των πολιτικών του πτερύγων, από τους Αριστερούς µέχρι τους
Χριστιανοδηµοκράτες. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
περιγράφει µε τα πιο µελανά χρώµατα. Αποτελεί γροθιά στα
µάτια του αναγνώστη κυριολεκτικά, το πώς η περίοδος 2004 2009 ήταν, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, µια κλασική περίοδος
ανευθυνότητας, που οδήγησε στον δηµοσιονοµικό της εκτροχιασµό και τελικά στην παρ’ ολίγον τυπική χρεοκοπία της.
Μάλιστα, δε, χρησιµοποιεί, κύριε Πρόεδρε, τη διατύπωση η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι προκειµένου να αποκρυφθούν τα πραγµατικά στοιχεία της δηµοσιονοµικής τραγωδίας
της χώρας, χρησιµοποίησε η τότε κυβέρνηση, δηλαδή οι προκάτοχοι του κ. Θεοδωρικάκου, ταχυδακτυλουργία στα στατιστικά
στοιχεία.
Επιτέλους, έχουµε διανύσει µια περίοδο µεγάλης και βαριάς
κρίσης. Πλήρωσε βαρύ το τίµηµα ο ελληνικός λαός. Οφείλουµε
να πούµε κάποια στιγµή την αλήθεια στον ελληνικό λαό, αντί να
ψευδόµεθα.
Και τέλος, αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ, απευθύνεστε σε έναν
άνθρωπο και του λέτε ότι δεν έχει δικαίωµα να µιλήσει, επειδή
είναι επαγγελµατίας πολιτικός; Με χαρακτηρίζετε «επαγγελµατία
πολιτικό», ενώ εσείς δεν είστε επαγγελµατίας πολιτικός; Δεν γνω-
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ρίζω εάν είστε επαγγελµατίας πολιτικός. Γνωρίζω ότι έχετε µια
µεγάλη επιδεξιότητα στην αλλαγή των πολιτικών σας κατευθύνσεων, από τη γραµµατεία της Κοµµουνιστικής Αριστεράς µέχρι
τη Δεξιά, την οποία υπηρετείτε σήµερα.
Εγώ υπηρετώ όλη αυτή την περίοδο τον ίδιο χώρο και µε πολύ
µεγάλο προσωπικό κόστος που δεν έχουν ποτέ οι επαγγελµατίες
πολιτικοί. Έχετε δει πολιτικούς επαγγελµατίες να παραιτούνται
από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών για τα θέµατα διαφάνειας, σε σύγκρουση µε τον Πρωθυπουργό; Έχετε δει επαγγελµατίες πολιτικούς να µένουν στην πολιτικά άγονη µεθόριο,
αποκλεισµένοι ακόµη και από το κόµµα τους; Έχετε δει επαγγελµατίες πολιτικούς να διαφωνούν µε το µνηµόνιο και να διαγράφονται από το κόµµα τους; Έχετε δει επαγγελµατίες πολιτικούς
που συστηµικά αρνούνται να προστατεύσουν τη θέση τους; Τολµάτε να απευθυνθείτε σε εµένα και να µιλήσετε για επαγγελµατία
πολιτικό;
Θα τελειώσω µε µία παρότρυνση: Κύριε Υπουργέ, να προσέχετε τι λέτε. Διότι αν η συνεισφορά σας είναι να υπερβείτε τον
διαχωρισµό Αριστεράς- Δεξιάς µέσω της υπηρεσίας στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, τότε πρέπει να σας πω ότι δεν γνωρίζετε, από
τα παλιά σας αναγνώσµατα, τι λέει η Σαντάλ Μουφ: «Η Δηµοκρατία δεν είναι πεδίο ουδέτερων συναινέσεων για να µπορούµε να
υπερβαίνουµε τις διαφορές Δεξιάς-Αριστεράς. Είναι το γόνιµο
πεδίο της εκτόνωσης αντίπαλων κοινωνικών και πολιτικών στρατηγικών».
Θα µπορούσατε, συνεπώς, να υπηρετείτε τη δηµοκρατία
όντας λίγο πιο σταθερός στις θέσεις σας.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωρικάκος για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Δεν θα τα χρειαστώ και τα έξι λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε
ότι ασκώ τη ρητορική στο Κοινοβούλιο βασισµένος στην λακωνική καταγωγή µου. Και το κάνω αυτό για πάρα πολλούς λόγους.
Κύριε Καστανίδη, θέλω να είµαι πάρα πολύ ξεκάθαρος απέναντί σας. Θυµάµαι ανθρώπους σε αυτή την Αίθουσα από την
εποχή που ήµουν µικρό παιδί. Εξ ου και ο χαρακτηρισµός «επαγγελµατίας πολιτικός». Θέλω να είµαι ξεκάθαρος.
Και προφανώς, όποιος βρίσκεται σε αυτή την Αίθουσα έχει
απόλυτο δικαίωµα να οµιλεί.
Επειδή κάνατε προσωπική αναφορά στο πρόσωπό µου, θέλω
να σας πω κάτι: Πίστευα, πιστεύω και θα πιστεύω σε τρεις βασικές αξίες στη ζωή µου, στην ελευθερία, στην αλληλεγγύη και
στον πατριωτισµό, στην αγάπη που έχω για την πατρίδα µου.
Πάρα πολλοί άνθρωποι στα χρόνια της Μεταπολίτευσης διαµόρφωσαν τις πολιτικές τους συµπεριφορές στο πλαίσιο των οικογενειών τους. Η ελευθερία οδηγεί τους ανθρώπους στο να
µπορούν να κάνουν υπερβάσεις και να κρίνουν πάντοτε τι είναι
το σωστό και τι είναι το λάθος.
Η πορεία µου, λοιπόν, δεν είναι πορεία ενός επαγγελµατία πολιτικού, γιατί απλούστατα η πρώτη φορά στη ζωή µου που έχω
υπάρξει υποψήφιος Βουλευτής -ο Πρωθυπουργός µού έκανε την
τιµή να µε συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας
Δηµοκρατίας- και Υπουργός είναι τώρα. Δεν έχω υπάρξει υποψήφιος Βουλευτής ποτέ, πουθενά, µε κανέναν ούτε έχω ασκήσει
κρατική εξουσία ούτε είµαι Υπουργός κάποιου άλλου οποτεδήποτε.
Στρατεύθηκα σε µια υπόθεση σε µια πολύ δύσκολη εποχή για
την πατρίδα, γιατί πίστεψα στο σχέδιο, το όραµα και τις ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βοήθησα την εκλογή του -όσο
αυτό µου αναλογούσε- στην ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας, στην
πρωθυπουργία του τόπου και υπηρετώ αυτή την παράταξη και
την πατρίδα µου ως Υπουργός Εσωτερικών για όσο διάστηµα
είναι αυτό χρήσιµο στη χώρα και είναι χρήσιµο σε αυτή την Κυβέρνηση και σε αυτή την παράταξη. Τα υπόλοιπα που είπατε κρατήστε τα για τον εαυτό σας και για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
Όµως, επί της ουσίας στα θέµατα του Υπουργείου Εσωτερικών είναι προτιµότερο να θελήσετε να κοιτάξετε µπροστά, αξιότιµες κυρίες και κύριοι του Κινήµατος Αλλαγής, διότι αυτή η
Κυβέρνηση υλοποιεί µεταρρυθµίσεις και είναι καλύτερα να το-
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ποθετήσετε τον εαυτό σας µε εκείνους που προχωρούν τις αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις και όχι µε αυτούς που κρατούν
πίσω τον τόπο στη συντήρηση.
Τώρα, στην περίφηµη αυτή κουβέντα για το µνηµόνιο, κύριε
Καστανίδη, αφήστε, να µην την πιάσουµε παρακάτω. Να σας πω
µόνο ένα παράδειγµα: Θυµάµαι τα χρόνια της κυβέρνησης του
Κώστα Καραµανλή –θα σας µιλήσω για κάτι που σήµερα πιστεύω
ότι είναι πανθοµολογούµενο- επρόκειτο να γίνει η ιδιωτικοποίηση
του λιµανιού του Πειραιά. Σήµερα δεν υπάρχει κανένας που να
είναι αντίθετος στην ιδιωτικοποίηση των λιµανιών. Δεν µιλάει κανείς ούτε για το λιµάνι του Πειραιά ούτε για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Ήταν µόνη της η Νέα Δηµοκρατία απέναντι σε όλους
τους άλλους. Θυµάστε την ιστορία, θυµάστε τι έγινε. Λίγη αυτοκριτική, λίγη σκέψη παραπάνω!
Αυτή η παράταξη -οφείλουµε όλοι να το παραδεχτούµε- έχει
επιβεβαιωθεί για τις βασικές της επιλογές που αφορούν την πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πρώτιστο ρόλο
που παίζει η ιδιωτική οικονοµία στην πρόοδο και της οικονοµίας
και συνολικά των πραγµάτων µαζί µε τη δηµοκρατία.
Λίγη περισσότερη ειλικρίνεια και λίγο πιο ευθεία ενατένιση του
παρελθόντος θα βοηθούσε τους πάντες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Τη λεγόµενη «µετάθεση πεδίων» την ξέρετε, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ό,τι θέλετε, µπορώ να κάτσω να το συζητήσω µαζί σας για όση
ώρα θέλετε, κύριε Καστανίδη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, αλλά υπάρχουν
συγκεκριµένες…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Αυτή τη στιγµή δεν έχω καµµιά δυσκολία, απλά πρέπει να πάω
να κάνω και κάποια άλλη δουλειά στο Υπουργείο. Ξέρω και εγώ
από αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Θεοδωρικάκο,
κύριε Καστανίδη, υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες. Η Βουλή
έχει το δικαίωµα να πει «γενική συζήτηση για το πώς φτάσαµε
στο µνηµόνιο», οπότε θα έχουµε...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Θα ήταν πολύ χρήσιµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
16/9/26-2-2020 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε τις κοµµατικές σκοπιµότητες που εξυπηρετούν οι πολλαπλές ταχύτητες για τις κρίσεις προϊσταµένων
οργανικών µονάδων του «επιτελικού» κράτους της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών των συνεδριάσεων:
ΡΟΘ’ της 13 Ιουλίου 2020, ΡΠ’ της 14 Ιουλίου 2020, ΡΠΑ’ της 15
Ιουλίου 2020, ΡΠΒ’ της 16 Ιουλίου 2020, ΡΠΓ’ της 17 Ιουλίου
2020, ΡΠΔ’ της 20 Ιουλίου 2020, ΡΠΕ’ της 21 Ιουλίου 2020, ΡΠΣΤ’
της 22 Ιουλίου 2020, ΡΠΖ’ της 24 Ιουλίου 2020, ΡΠΗ’ της 27 Ιουλίου 2020, ΡΠΘ’ της 28 Ιουλίου 2020, Ρ’ της 29 Ιουλίου 2020, ΡΑ’
της 30 Ιουλίου 2020, ΡΒ’ της 31 Ιουλίου 2020, ΡΓ’ της 26 Αυγούστου 2020, ΡΔ’ της 27 Αυγούστου 2020, ΡΕ’ της 27 Αυγούστου
2030 (µεσηµέρι), ΡΣΤ’ της 31 Αυγούστου 2020, ΡΖ’ της 2 Σεπτεµβρίου 2020, ΡΗ’ της 3 Σεπτεµβρίου 2020, ΡΘ’ της 4 Σεπτεµβρίου
2020, Σ’ της 7 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΑ’ της 9 Σεπτεµβρίου 2020,
ΣΒ’ της 10 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΓ’ της 11 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΔ’
της 14 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΕ’ της 16 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΣΤ’ της
17 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΖ’ της 18 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΗ’ της 21
Σεπτεµβρίου 2020, ΣΘ’ της 22 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΙ’ της 23 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΙΑ’ της 24 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΙΒ’ της 25 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΙΓ’ της 28 Σεπτεµβρίου 2020, ΣΙΔ’ της 28
Σεπτεµβρίου 2020 (απόγευµα), ΣΙΕ’ της 30 Σεπτεµβρίου 2020,
ΣΙΣΤ’ της 1 Οκτωβρίου 2020 και ΣΙΖ’ της 2 Οκτωβρίου 2020.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρεσχέθη η ζητηθείσα
εξουσιοδότηση.
Στο σηµείο αυτό κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΗ’ Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. Το σχετικό προεδρικό διάταγµα θα δηµοσιευθεί στην
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα θυροκολληθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.33’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 5
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Σώµατος: Ανακοίνωση του προεδρικού διατάγµατος για τη λήξη
των εργασιών της Α’ Συνόδου και αγιασµός για την έναρξη των
εργασιών της Β’ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο και τα µέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.
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